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ФОТО ИГОР СПАСИЋ

ФОТО ДЕЈАН СТАНИШИЋ

ФОТО ХАЏИ НЕНАД МИЛЕТИЋ

АТП добија
свој новац
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ФОТО ЈАГОДА ПРТЉАГА

Просвета/екологија

БИЛО, НЕ ПОНОВИЛО СЕ!

НЕВРЕМЕ ИЗАЗВАЛО ХАОС У ГРАДУ
Поломљено много стакала
на колима, пало двадесет
стабала, покварено осам
семафора
У Дому омладине због
велике количине воде
варничиле инсталације
Уништени пољопривредни
усеви
Велики број оштећених аутомобила,
огромна штета на пољопривредним
усевима, бројни покварени семафори,
сломљена стакла на болници и неким другим зградама јавних установа. Ово је у најкраћем биланс великог невремена које је 20. јуна око
20 сати захватило наш град, када су
за кратко време по квадратном метру пала 24 литра кише.
На срећу, није било повређених
нити су били угрожени витални комунални системи у граду и њихово
функционисање – оцењено је на седници Градског штаба за ванредне ситуације која је одржана неколико сати после невремена.
Представник Полицијске управе
Пан че во, на чел ник Са о бра ћај не

по ли ци је Јо ви ца Ми ло шев са оп штио је да су бројни грађани пријавили оштећења на колима од града
који је био величине тениске лоптице, а негде и песнице. Додао је и
да је једно дрво пало на путу ка Рафинерији и рекао да осим тога није
било других ванредних догађаја већих размера и ремећења јавног ре-

ГРАЂАНИ, ПРИЈАВИТЕ ШТЕТУ!
Градски штаб за ванредне ситуације града Панчева обавештава грађане
да на писарници Градског услужног центра могу предати захтеве за накнаду штете, која је изазвана на некретнинама и на пољопривредном земљишту. Ово се не односи на оштећења на аутомобилима.
Захтеви морају бити у писаном облику и треба да садрже кратак опис
настале штете као и име и презиме, контакт телефон и фотографију (није
обавезна) објекта или усева који су оштећени.
Последњи рок за предају захтева је петак, 24. јун, до 15 часова.

да и мира. Рекао је и да је најважније да нико од грађана није био
животно угрожен.
Хитна помоћ збринула више повређних
Начелник Дома здравља доктор Слободан Овука обавестио је да се лекарима те установе и Хитне помоћи јавило више наших суграђана са посекотинама и повредама од падова.
Рекао је и да су оштећена три санитетска возила, као и да је било поломљених стакала на згради у Милоша
Обреновића. Његов колега који је на
састанку Штаба присуствовао у име
Опште болнице обавестио је да су на
тој згради поломљена бројна стакла,
а да су с крова управне зграде болнице код зграде Полицијске управе пали неки црепови.
Директор „Водовода” Александар
Радуловић изјавио је да је невреме
створило бројне проблеме том јавном комуналном предузећу јер су на
много места сливници били запуше-

ни лишћем и грањем, па вода није
имала куда да отиче.
По његовим речима, таквих проблема највише је било на Тесли, Миси и у Змај Јовиној, али су и поред
тога сви сливници очишћени.
Такође, рекао је да је било много тешкоћа и због фекалне канализације,
али су и оне отклоњене захваљујући
максималном ангажовању запослених у „Водоводу и канализацији”.
Пало двадесет стабала!
Представник „Зеленила” је рекао да
је снажан ветар који је дувао током
невремена оборио чак 20 стабала на
територији града, а да је једно дрво
пало и препречило саобраћајницу у
Улици Јанка Чмелика. Маја Витман,
директорка Дирекције за изградњу
града, истакла је да се због невремена покварило осам семафора, али да
су захваљујући брзој интервенцији
сви поправљени.
Челник Ватро гасно-спасилачке
јединице Боро Мајкић обавестио је
да су током невремена избила два
мања пожара, а да су у Дому омладине због воде варничиле електричне инсталације. Због тога је, по његовим речима, у тој културној установи одложено предвиђено отварање изложбе.
Градоначелник Панчева Саша Павлов апеловао је на директоре „Хигијене”, „Зеленила” и „Водовода” да
обезбеде дежурство радника тих јавних комуналних предузећа током
целе ноћи да би бројни запушени
сливници на улицама што пре били
очишћени.
Павлов је обавестио присутне и да
су му из „Петрохемије” јавили да су
имали проблеме у снабдевању струјом, али да се они нису у већој мери
одразили на производни процес. Додао је и да су током невремена дејствовале четири противградне ракетне станице.
М. Глигорић
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КОМЕНТАРИ

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Петак, 24. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

„Граду”, збогом, претерао си
Је л’ сте чули за кућу страве и ужаса под именом „Град”? За оне који не знају, то је оно хорор место у центру града, у Улици браће Јовановић, где деци, нашој деци од 12 до 17 година, за лепе паре – 3.500
динара по столу плус цех за екстра наруџбине, уваљују апсинт (од 70
до 90 одсто алкохола), брља-вотку, ракијештину и томе слично. То је
оно место испред ког се сваког петка и суботе увече туку, јуре и боду
ножевима, „пизде у масовкама”, док с разгласа све време испадају
арлауци мејд бај Сеса, Крљуша, Аца Бело Лукац... Пријава беше на
стотине; наиђе „марица”, полицајци кажу „но-но” и оду; пишу и они
некакве пријаве, чита их, ваљда, неко из тужилаштва. Или не?
Елем, реч је о месту злочина на ком је проливена крв нешто као
добро вече, а коматозно стање нарајцаних пубертетлија и, од тринаесте, тинејџерки нешто као лаку ноћ, не видимо се... И, драги родитељи, не заваравајте се, факинг „Град” је популарно место, тамо у редовима на улаз чекају и ваши клинци, од 12 до 17 година младости.
Какве год вам они бајке о граду причали...
Ево само зрнца песка тугаљиве истине што се, као у „Дану мрмота”, понавља сваког петка и суботе: четрнаестогодишња девојчица,
тек завршила осми са одличним успехом, спортисткиња, почела у
факинг „Град” да одлази пре два месеца, у полукоматозном стању довезена је колима Хитне помоћи у недељу у 00.29 сати на дечје одељење
панчевачке болнице. „Не реагује на позиве и на грубе дражи, зенице
кружне, слабо реактивне на светлост. Упућује се у пратњи лекара и
мед. техничара на ВМА, токсикологија”, стоји између осталог у извештају
пријемног одељења локалне педијатрије, која, схватили сте, није
опремљена за интервенције тог типа.
Београђани с ВМА су, препричаћемо вам, констатовали да је објективно стање свести четрнаестогодишњакиње близу коматозном, да
не може да успостави вербални контакт, те да је токсиколошко-хемијском анализом крви доказано присуство етил-алкохола у концентрацији од 1,57 промила! То значи да је у тренутку падања у несвест имала преко два промила у крви! Браво за „Град”!
Не брините: девојчица је из стања дубоког сна пробуђена после
пет сати несвести тако што је примила седам боца инфузије. Сада
је добро...
Да ли звони аларм? Треба ли да се деси да нека прича о нашој деци не дочека срећан крај, да се неко отрује „квалитетним” апсинтом
и премине у факинг „Граду” како би градска комунална инспекција,
Полицијска управа Панчева, те професионалци из тужилаштва реаговали? Законом је забрањено точење алкохола већ алкохолисаним
лицима, било које старосне доби, а камоли малолетницима. Примењујте законе ви које ми за то плаћамо!
Дакле, није поента у томе да се затвори та рупчага, рачунамо да је
то готова ствар, тј. да нема толико неодговорне особе на одговорном
месту која ће заташкати случај „Град”, малолетничку Содому и Гомору; поента је у томе да се не дозволи да се наша малолетна деца
преместе у сличан тзв. локал и да уз помоћ старијих гуруа што миришу само кеш и ништа друго, као и амин инспекције, полиције и
тужилаштва, наставе са обезнањивањем. До изнемоглости. До смрти,
далеко било.
За сваки (несрећни) случај, чуваћемо овај текст. И обећавамо: послаћемо га првом следећом неприликом свим вишим судским, полицијским и тужилачким инстанцама као доказ нечињења конкретних људи у градским институцијама система чак и после реакције
јавности. Па нек ризикују мало и они, а не само родитељи који пуштају децу у град...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Бранко Илић,
простачина
Позову те као новинара на јавни
скуп. Одеш тамо да радиш свој посао. И, уместо тога – слушаш бесмислене увреде. Е, и то је вест.
Млада колегиница Сузана Првуљ
на време се појавила на скупштини
Градског удружења свих пензионера.
Односно, тачно на време да је извесни Бранко Илић, пре догађаја и
пред публиком, „дохвати”. Из прве је
од њега, човека који деда може да јој
буде, добила да је „глупа новинарка”, да му је уништила живот претходним текстом, па га сада прозивају комшије...
Фина Сузана забезекнута, не верује да се то дешава, непријатно јој. А

чика Бранко не стаје... Да не псујемо, „препеваћемо”, вам његове речи,
а ви их преведите: у полни орган
женског родитеља, одакле ти право
тако да пишеш; водим љубав са оном
што рађа, то тако не може.
Баш тако Илићу, то тако не може.
Искрено су се новинарки извинили
дама која је присуствовала тој тиради, те нешто касније и Неша Шалетић, председник панчевачких пензионера. Кроз зубе је то учинио и Илић.
Лепо од њих, извињење прихваћено.
Али Бранко Илић, сложићете се,
не би требало више да присуствује
јавним скуповима. Да не брука ни
себе, а ни пензионере.
С. Т.

Наш бензин
(ни)је квалитетан
„Чим сам сипао бензин на једној пумпи мотор се одмах угасио. Ко то контролише?” „Точимо једно од најскупљих горива у Европи а по квалитету
је најлошије”, „Због воде у бензину морао сам да мењам свећице и филтер за
гориво”. То је само мали део реакција
наших незадовољних возача које се
могу прочитати на интернету.
С друге стране, ако је веровати државним органима, ситуација се
знатно поправила од када је пре две
године почело тзв. маркирање горива, мера која је уведена да би се зауставило снабдевање бензинских
пумпи бензином и дизелом лошег
квалитета.
Тако је ових дана у неким дневним
новинама објављен податак да је у пр-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

вих шест месеци ове године Тржишна
инспекција обишла око 950 бензинских пумпи широм Србије и узела на
проверу око 1900 узорака горива.
Од тога само 90 узорака није испуњавало предвиђене стандарде што
по оценама Тржишне инспекције не
само да није лоше, већ је у складу са
просеком у европским државама.
Обављен је и податак да је пре почетка маркирања, тј. убацивања посебне супстанце у гориво које долази
на наше тржиште, сива економија
чинила око двадесет одсто промета
нафте, а да је сада тај проценат знатно смањен.
Иако ове информације уливају оптимизам, не смеју се игнорисати
упозорења Удружења нафтних компанија Србије да због превеликих
државних захватања у цени горива
његова продаја на бензинским пумпама константно опада и да је поново оживела црна берза.
Према изјави председника тог
Удружења коју је дао за „Панчевац”
нема никакве сумње да ће, суочени
са дилемом да ли да дају више пара
за скупље гориво на пумпама или да
плаћају мање препродавцима, бити
све више возача који ће се опредељивати за другу опцију.
У таквој ситуацији је од посебног
значаја активност полиције на сузбијању шверца у промету горива.
Не само да од хапшења препродаваца имају корист држава и буџет већ
и возачи. Што је мање сумњивог и
непровереног бензина у оптицају,
тим боље за њихова возила.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

• Курта је заменио Мурту. То је једина тактичка промена у нашој екипи.
• Бити или не бити? Ми немамо алтернативу.
• Ко није лудо заљубљен у великог вођу, тај је емоционално незрео!
• Код нас све ради али ништа не функционише. Такав је систем.
• Од кад смо раскрстили са монархијом, код нас царује ко стигне.
• Непознати починиоци су обили цркву и однели вредну икону.
Грађани увек нађу начина да се приближе Богу.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Детаљи што отварају ширу слику.
На карневалу, прошле суботе
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СВОЈЕ НЕ ДАМО, ИАКО ВИШЕ
НЕМАЈУ ШТА ДА НАМ УЗМУ!
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АКТУЕЛНО

Петак, 24. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАДОНАЧЕЛНИК САША ПАВЛОВ ПОВОДОМ НЕВРЕМЕНА

ПРОТИВГРАДНА ОДБРАНА ИПАК ДЕЛОВАЛА
На облак који се
формирао над нашим
градом испаљено 146
ракета

Прикупљено око
50.000 динара
Потоп: само једна од бројних оваквих сцена са градских улица
следице због недостатка ракета, противградних стрелаца
или нешто слично, као што се
причало. Да их нема довољно,
нема их, али је на градоносне
облаке током невремена над
нашим градом, према изјавама надлежних у Републичком
хидрометеоролошком заводу
озбиљно дејствовано – додао је
Павлов.
Он је рекао и да je до сада
1.300 наших суграђана поднело захтеве за накнаду штете од
града и поновио да ће се они
примати до петка, 24. јуна, до
15 сати.
Нагласио је да ће се на основу тих захтева само утврдити
штета на стамбеним и при-

вредним објектима, као и пољопривредним усевима, а да
ће се, када се установи њен
укупан износ, обавестити републички и покрајински органи да би се видело да ли је могуће очекивати да ће градска
власт добити од њих неку новчану помоћ.
– Паралелно с тим, град
Панчево може према Закону о
ванредним ситуацијама да издвоји одређена средства као
помоћ за санирање последица.
Понављам, као помоћ, а не као
надокнаду штете, која је правна категорија и њу исплаћују
осигуравајућа друштва, а не
локална самоуправа. Колики
ће бити ниво помоћи зависи

од средстава буџета, које ћемо
већ следећим ребалансом да
издвојимо и да скинемо са неких позиција. Сходно томе,
формираће се једна комисија
која ће кроз методологију да
одреди ниво помоћи за санирање тих последица.
Дефинисање методологије
је јако важно, јер ће пре свега
да буду уважене друштвено
осетљиве категорије становништва, а ту мислим пре свега на
особе са инвалидитетом, особе
које примају социјалну помоћ
и незапослени. Дакле методологијом ћемо утврдити како ће
укупна маса бити распоређена
– додао је градоначелник.
М.Глигорић

Светски а наш шаховски велемајстор

ша, пошто је он ви ше пу та
про пу то вао плане ту. Глига је
50 го ди на био ре презента тивац Југо слави је, учествовао
је на 150 најве ћих свет ских
турни ра и 50 пу та је на њи ма
био по бед ник. Све те и друге

на гра де би ће део бу ду ћег
му зе ја по све ће ног Гли ги –
рекао је Митровић.
Један од експоната биће и
кофер с вредним стварима,
који је горепоменути Биби
Фишер оставио панчевачком

шаховском велемајстору. Митровић каже да у оквиру Шахклуба у Панчеву има простора
за легат, односно музеј посвећен Глигорићу, али недостаје
новца за адаптацију простора
и видео-надзор.
Публику је кроз програм
водио глумац Мирослав Жужић, који је испричао много
занимљивих прича о Глигорићу и изнео мноштво информација о генијалцу који
није био успешан само у шаху, већ се окушао и у свирању, компоновању, писању...
Како би Жуле рекао, чега год
се ла тио, Гли го рић је био
успешан у томе.
Током вечери, публици су се
представили неки од наших
најталентованијих суграђана:
пијаниста Иван Динић, џез-пијаниста Иван Алексијевић, вокална уметница Александра
Бијелић Алексијевић, кларинетиста Огњен Поповић, као и
хор Панчевачког српског црквеног певачког друштва, који
води Вера Царина.
Д. М.

У СУБОТУ ЧЕТВРТИ ПУТ „ПЕСМИ У ЧАСТ”

Шездесет песника у Јабуци
Поетски маратон „Песми у
част” биће одржан у суботу,
26. јуна, у Јабуци, када ће наступити шездесетак песника
из земље и иностранства.
Организатори Књижевни
клуб „Саша Божовић” из Јабуке и локални Дом културе
„Кочо Рацин” на овај начин
поново желе да, промоцијом
лепе речи, упуте поруку пријатељства. Oчекује се учешће
литерарних стваралаца из Београда, Ниша, Ћуприје, Чачка,
Шапца, Кикинде, Новог Сада,

најбољи клуб у Србији. Према најавама, „црвено-бели”
ће наступити у комплетном
саставу, а тренер шампиона
Миодраг Божовић Гроф ће
меч у Старчеву искористити
да провери поједине играче
и коначно одлучи ко ће отићи на припреме у Словенију
и конкурисати за црвено-бели дрес у походу на Лигу
шампиона.
„Борац” против „Црвене
звезде”... Празник фудбала у
Старчеву... Утакмица почиње у 18 сати. Догађај који се
не пропушта! Цена улазнице
износи 200 динара.
А. Ж.

ХУМАНИ МУЗИЧАРИ

КА МУЗЕЈУ ПОСВЕЋЕНОМ СВЕТОЗАРУ ГЛИГОРИЋУ ГЛИГИ

Филм „Жртвовање пиона”о чувеном америчком шахисти Бобију Фишеру имао је светску
премијеру прошле године. Ми,
Панчевци, светском а нашем
шаховском велемајстору Светозару Глигорићу Глиги (19232012) изгледа још нисмо кадри
ни легат да направимо, иако је
много тога што је поседовао завештао нашем граду. Не би ли
та грешка била исправљена,
Шах-клуб „Светозар Глигорић
Глига” и истакнути шаховски
радник Миладин Митровић,
покренули су иницијативу за
оснивање фонда и музеја посвећеног Глиги, а први корак
представљао је хуманитарни
музичко-сценски
програм,
приређен у уторак, 21. јуна, у
Културном центру Панчева.
– Рас по ла же мо вред ном
за о став шти ном, сви ме што
је Гли го рић ства рао у ра зним обла сти ма – у шаху,
му зи ци, на у ци, спи са тељ ству, али и све ње го ве лич не
ствари, документа, ме ђу ко јима и 18 ис пуњених пасо -

„Црвена звезда”
гостује у Старчеву
Фудбалски клуб „Борац”,
један од најстаријих спортских колектива с ових простора, ове година прославља леп и редак јубилеј –
девет деценија постојања.
Управа старчевачког клуба својски се потрудила да
прослава 90 рођендана буде
за памћење, па све љубитеље најважније споредне
ствари на свету у Панчеву и
околини, у недељу, 26. јуна,
очекује леп и занимљив
спортски догађај.
Наиме, тог дана ће у Старчеву гостовати београдска
„Црвена звезда”, шампион и

Због безбедносних
разлога није
дејствовано над
Панчевом, већ са
удаљених станица
Поводом великог невремена
које је у понедељак погодило
Панчево, на иницијативу градоначелника Саше Павлова
22. јуна одржан je састанак у
Републичком хидрометеоролошком заводу, институцији
која је надлежна за противградну одбрану.
Руководиоци РХМЗ-а су обавестили Павлова да је противградна одбрана тог дана дејствовала са три станице (Самош, Ваљево и Букуља) а да је
на градоносне облаке над Панчевом током невремена испаљено 146 ракета.
– По оцени стручњака
РХМЗ-а то значи да је учињено
све што је могло да би се смањила штета и ублажило дејство
облака – истакао је Павлов.
Он је додао да су му надлежни у РХМЗ-у објаснили да
због безбедносних разлога
противградна одбрана није
смела да дејствује над Панчевом, већ само са станица које
су удаљене од нашег града.
– Преостаје само да верујемо људима који су стручни, а
који су нам дали и неке инструкције како да превентивно
поступамо у будућем периоду.
Оно што је најважније је да невреме није изазвало велике по-

У НЕДЕЉУ, 26. ЈУНА

Суботице, Сенте, Вршца и Банатског Карловца, као и гостију из Словеније, Хрватске,
Босне и Херцеговине, Македоније и Ирака, као и представника националних мањина
настањених у Војводини.
У оквиру главног програма
свако понаособ представиће се
једном песмом. Као и ранијих
година, по троје најбољих наградиће и стручни жири и публика, а заслужним појединцима и организацијама биће
додељено и неколико повеља.

Уло гу
го ста-до ма ћи на
има ће Здрав ко Ко ка но вић
Коки из Мариборa (Сло вени ја) и Ад мир Џи брић из
Лу кав ца (Босна и Херцего вина), који ће про мо висати
своје поетске збирке, што ће
учи ни ти и Дар ко Ха ба зин,
књижев ник из Бео града. Го сти ће имати прили ку да се
упозна ју са делом исто ријата Ја бу ке и, као сваке го дине, посете Ерге лу „Величко вић”.
Ј. Ф.

Панчевачки састави „Исказ”,
„Резервни план”, „Бане Глуваков трио”, „Полумрак”,
„Период” и „Тригер” су у среду, 15. јуна, у дворани „Аполо”
приредили одличан концерт
хуманитарног карактера, не
би ли приходом од улазница
помогли крагујевачком бајкеру Дејану Стевановићу Јагоди да поново прохода. Том
приликом прикупљено је око
50.000 динара.
Као што је „Панчевац” већ
писао, Стевановић (1974) је
2014. године доживео тешку
саобраћајну несрећу и том
приликом задобио озбиљне
повреде грудног коша, кич-

меног стуба и кичмене мождине, након чега више није
могао да хода. После седам
месеци проведених у болници и операције кичме, сада
су се стекли услови да Дејан
оде на лечење матичним ћелијама и поново прохода.
Но, за тај подухват породица
нема довољно новца.
Младићу се и даље може
помоћи и то слањем СМС поруке са цифрама 163 на број
3030 (цена је 100 динара) или
уплатом новца на динарски
рачун 160-445353-95 или девизни: 00-540-0001528.0 IBAN
RS35160005400001528041.
Д. М.

СТО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА КАСНИЈЕ

Прича о „Сеоби Срба”

Поводом обележавања 120
година од настанка слике
„Сеоба Срба” Паје Јовановића, највреднијег дела из фундуса Народног музеја Панчево,
у петак, 24. јуна, у 20 сати, панчевачки Музеј ће гостовати у
Дому Јеврема Грујића у Београду.
Као прва у низу активности поводом обележавања

значајног јубилеја, у Дому
Јеврема Грујића биће изложена репродукција „Сеобе
Срба”, а виши кустос историчар Срђан Божовић одржаће предавања у вези са важним историјским догађајем и инспирацијом за настанак ремек-дела највећег
српског сликара академског
реализма.
Д. М.

У СУБОТУ У НОВОМ СЕЛУ

Девета „Банатска труба”
Интернационални фестивал
фанфара под називом „Банатска труба” биће одржан у
суботу, 25. јуна, у Банатском
Новом Селу.
Тог дана од 17 сати, у центру поменутог места, започеће дефиле трубача, а сат
касније испред споменика и

главни догађај када ће се с
по неколико нумера представити бројни оркестри.
Циљ организатора манифестације је очување музичке
баштине људи настањених на
овом подручју с акцентом на
дувачке инструменте.
Ј. Ф.
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СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МАРИНИКА ТЕПИЋ, НАРОДНА ПОСЛАНИЦА ЛСВ-а

Ко је крив
за насталу штету?

ЗА ЈЕДНАКОСТ СВИХ ГРАЂАНА

Чланови Градског одбора
Српског покрета Двери постављају питање ко је крив
за насталу штету проузроковану невременом које је захватило Панчево у понедељак, 20. јуна. Навели су како
су настрадали црепови и
прозори на кућама, болници
и вртићима, аутобуска стајалишта, аутомобили, као и
њиве и воћњаци.
Милутин Илић, члан Покрета, у обраћању медијима, у среду, 22. јуна, истакао је како је увек било новца за „надуване” износе на
конкурсима, измишљене и
непотребне пројекте, хале
спортова, лимене тргове и
непостојеће невладине организације.
– Због свега тога никада није било средстава за дечје операције, мамограф, школске
уџбенике, ужину и боље услове у болници. Поставља се питање ко је крив, да ли су лоши
домаћини, или ми који таквима дајемо могућност да изнова троше један од највећих буџета у Србији, а панчевачки,

који износи 5.661.561.700 динара, то свакако јесте – изјавио је Илић.
Казао је да једна противградна ракета кошта око
35.000 динара, али и да оне
нису купљене, додавши да
једну станицу од постојећих
15 опслужује човек који добија изузетно малу накнаду,
то јест, 4.000 динара, што је
довело до тога да многи више не желе да раде тај посао.
– Недалеко од нас, у Вршцу, који има неупоредиво
мањи буџет од нашег града,
локална самоуправа је купила ракете и, уз део који се
плаћа са републичког нивоа,
доплаћује 10.000 динара
сваком стрелцу, а то је мудро потрошен новац – нагласио је Илић.
Овом приликом, Двери су
истакле да ће, када буду биле на власти, бити новца и за
децу, школе, противградне
ракете и здравство. Сматрају
да финансијских средстава
има довољно, али да је неопходно усмерити их на решавање битних проблема.

ЛИБЕРАЛНО–ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Правна несигурност
грађана
Предраг Патић, менаџер
Градског одбора Либерално–
Демократске партије, изјавио је како се у случају нашег
суграђанина Драгана Домазетовског, који штрајкује испред панчевачког суда због
донете пресуде о исељењу из
куће, заправо ради о догађају
без преседана, где се апсолутно очитава правна несигурност грађана Србије.
– Невероватно је да у овој
ситуацији држава не сноси
никакве последице и да се
потпуно дистанцира од читавог случаја, провлачећи
све као законске параграфе
по којима је нешто морало

да се одлучи. У донетој одлуци суда нема правде, а она
је уз спровођење закона његов основни задатак – истакао је Патић, у среду, 22. јуна у обраћању медијима.
Казао је и да је то правно
неодржива ситуација, јер је
Домазетовски легално купио кућу која је регуларно
уписана у све државне књиге, а он је оштећен.
– Уколико је било неправилности у раду државних
органа, последице треба да
сноси држава. Она мора да
штити своје грађане и треба
да реагује на прави начин –
подвукао је Патић.

Неопходно суочавање
с ратном прошлошћу
Место у сали највишег законодавног тела Србије добила
је Мариника Тепић из редова
Лиге социјалдемократа Војводине, доскорашња покрајинска секретарка за спорт и
омладину. Тим поводом разговарали смо с њом о приоритетима и плановима у будућем раду у Скупштини Републике Србије.
Она сматра да поред присуствовања на седницама, и
укључивања микрофона, постоји низ других могућности
да се активно учествује у парламентарном животу, то јест,
кроз рад других тела и умрежавања које пословник омогућава.
Рекла је и да ће поред самог
посланичког рада у Скупштини бити и чланица Одбора за
европске интеграције, Одборa
за права детета, а највероватније и председница парламентарног Oдбора за репродуктивно здравље, ХИВ и родна
питања.
– Изузетно високо је била цењена наша иницијатива и искуство на путу увођења васпитања о репродуктивном здрављу у образовни систем Републике Србије. Све панчевачке
средње школе учествују у том
пројекту, он је препознат на
територији готово целе државе, а шири се и по региону.

Одржана промоција зборника радова
Промоција зборника радова
„РСК–историјски и геополитички узроци формирања,
окупација и посљедице”, одржана је у четвртак, 16. јуна, у
читаоници Градске библиотеке, а у организацији Крајишког демократског форума. О
књизи су говорили: Милорад
Опсеница, управник Крајишког културно-историјског
центра, Момчило Диклић,
стручни саветник у Институту
за европске студије, Момчило
Суботић, научни саветник у
Институту за политичке студије, Мирко Радаковић, пуковник, а модератор је био
Милан Мркела, председник
КДФ-а.
У циљу сагледавања и ширења истине о настанку Републике Српске Крајине, њеној
окупацији и последицама, у
Угриновцима је 20. децембра
2015. године приређен струч-

Немогуће преузимање наше организације

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

кост свих грађана, без обзира
на националну, верску или завичајну припадност, а истакла
је како је веома сензибилна у
вези са питањима права жена.
– Поред свега тога, изузетно је
битно и суочавање с ратном

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

ГРАДСКО УДРУЖЕЊЕ СВИХ ПЕНЗИОНЕРА

Редовна седница Скупштине
Градског удружења свих пензионера одржана је у понедељак, 20. јуна. Према речима
Ненада Шалетића, председника ове организације, било је
неопходно да се прокоментарише сазивање ванредне Скупштине појединих пензионера
који су, како тврди, самостално, нелегално и без ингеренције то урадили.
– Зна се по Статуту какав је
протокол заказивања ванредне Скупштине. То се ради писаним путем уз образложење
разлога и достављање дневног
реда, а о томе морају бити обавештени председник, управни
одбор и чланови. Након тога, у
року од 30 дана, она би мора-

Сматрам да је то печат који је
обележио лично мој и рад Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину – изјавила је
Тепићева.
Истичући приоритете, рекла
је да ће се залагати за једна-

прошлошћу, а ближи се битан
датум, 11. јул, када можемо да
очекујемо нов предлог декларације у Сребреници. Ми лигаши дефинитивно ћемо се
прикључити и верујем да ће се
социјалдемократски тон у
правом смислу сада много више осетити у Скупштини – нагласила је она.
Говорећи о законодавној
власти, истакла је како је веома битно да има место које јој
припада, то јест, да не долази
до ситуације када ће је извршна власт „преслишавати”.
– Не мислим ни на какву
негативну конотацију, већ да
је нео пходно испо што вати
ред, закон, а и сами мандати
које смо добили то предвиђају. Извршна власт спроводи
одлуке које доноси Народна
Скупштина. Срећна околност
је то што сам до пре неколико
дана била њен део, као покрајинска секретарка за спорт и
омладину, па знам и другу
страну, то јест, познајем проблеме с којима се сусрећу извршни органи када „закаже”
законодавна власт – навела је
Тепићева.
Овом приликом казала је да
је захвална што се у парламенту налази још неколико наших
суграђана, јер се нада да ће без
обзира на различитост страначких опција којим припадају, бити солидарни у елементарним стварима када су локалне политике у питању.

но-научни скуп, након чега је
и штампано ово дело које садржи радове тридесет два аутора.
Говорећи о самом садржају
зборника, Суботић је истакао
да је подељен на научни део
који су писали историчари,
политиколози, лингвисти, етнолози, и на сведочења војника који су учествовали у рату.

Додао је како је један од циљева књиге да укаже на чињеницу да су Крајишници историјски утемељени на подручју с
ког су протерани.
Диклић је казао да је Републику Српску Крајину створила хрватска политика, јер Срби нису могли да прихвате њену власт, због тога што никада
није спроведен процес деуста-

шизације, а о Одбору за одбрану Срба Крајишника које су
неосновано оптужиле Хрватска и Федерација Босне и Херцеговине, говорио је Радаковић.
– Успоставили смо контакт
са специјалним судом за ратне злочине у Београду и договорили смо да свака особа која се процесуира може да узме
адвоката по службеној дужности – изјавио је он.
Опсеница је овом приликом
навео како је главни циљ Крајишког културно–историјског
центра да задржи, заштити и
очува, културне, научне, спортске, привредне, и друге народне
вредности.
Присутнима, којих је било
око 50, обратили су се и Виолета Николић, хемичар, и Мишел Зубеница, студент Факултета политичких наука, а за народне песме и звук гусала који
се чуо, био је задужен Александар Таушан.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Уредити градску плажу

ла да буде одржана, а до тога
није дошло јер су они ишли
нелегалним путем – изјавио је
Шалетић.
Рекао је како је немогуће да
преузму ово удружење и да руководе њиме, већ само могу да
оснују ново. Додао је да је он
и даље на месту председника
и да може да буде смењен само у случају легалног сазивања седнице на којој би му
чланство указало неповерење.
Коментаришући изјаву Петра

Дошена да је чуо како је појединим члановима дељен новац
зарад лојалности, Шалетић је
истакао да то није истина, већ
да је донета одлука да се свим
месним одборима легално исплате средства од добити
удружења.
Поред чланова и представника свих месних организација, овом састанку присуствовао је Милан Ненадић, председник удружења пензионера
Војводине.

Градски одбор Социјалистичке партије Србије сматра да би
требало на најбољи начин
припремити градску плажу
како би могла да функционише током овог лета и наредних година.
– Лето је почело, Панчево се
налази на две реке, и стога не
би требало да заборавимо све
суграђане који неће бити у могућности да оду на море, планину или бању како би се одморили – изјавио је Љубомир
Станишић, потпредседник ГО
СПС-а, на конференцији за
новинаре, одржаној у среду,
22. јуна.
Додао је како претпоставља
да ће бити новчаних проблема, али и да предстоји ребаланс буџета путем којег би одређена финансијска средства
могла да се усмере ка уређењу
плаже.

– Панчево треба да води рачуна о томе, јер имамо само базен и качаревачко језеро које
је протекле године проглашено сигурном зоном за купање.
То је мало у односу на број
грађана, па се дешавало да одлазе на дивље плаже које су
неконтролисане, а било је и

утапања најмлађих. Циљ је да
се такви догађаји спрече – истакао је Станишић.
Он је овом приликом говорио и о невремену које је захватило Панчево и нагласио како
морају да се санирају трошкови
и многобројни проблеми који
су настали услед непогоде.
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СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

КИНЕСКИ ПРЕДЛОЗИ ЗА ПАНЧЕВО

БУРА ЗБОГ БИВШЕГ БУЏЕТА

Струја од отпада

Оптужбе опозиције да
власт не уме да троши
новац на инвестиције
Друга страна се изговарала
на компликоване процедуре
Практичне последице последње седнице Скупштине Панчева одржане у
петак, 17. јуна, требало би да буду позитивне по грађане и привреду, јер су
одборници усвојили низ измена
планске документације који ће омогућити лакше добијање дозвола за
градњу у појединим деловима града
и селима, те у јужној зони. Медијски
и политички гледано, то заседање карактерисали су углавном неуспешни
покушаји опозиције да добије одговоре на нека начелна и конкретна
питања у вези са начином на који се
води Град.
Дакле, о првој теми није било спора, па ће грађани око Хиподрома, те
на Стрелишту, у Војловици, Тополи и
Глогоњу убудуће лакше добијати дозволе за градњу, а око Качаревачког
језера ће моћи да буде изграђена
неопходна инфраструктура. Такође
су створени урбанистички услови да
„Петрохемија” једног дана изгради
неопходну фабрику полипропилена,
а „Транснафта” ће моћи да опреми
своје земљиште у близини Рафинерије где намерава да направи резервоаре за нафтне деривате.

градску власт имаће их. Нешто нисам
приметио да сте имали примедбе док
сте били на власти, него сте ћутали –
одговорио је Живковић.
Он је обећао да ће одговорити на сва
питања која интересују одборнике,
али се касније више није оглашавао.
Јовановић је одговорио да је ћутао
зато што није имао шта да хвали, а да
критикује није могао, јер би га избацили из странке.
– Добијени су трансфери од других
нивоа власти од 230 милиона динара,
а потрошено је једва 145 милиона.
Политичко руководство Града не уме
да потроши новац за који није нит
орало нит копало, а то су кредити и
трансфери. Гори су само директори
јавних и комуналних предузећа, јер
су од бедних 170 милиона добијених
из буџета успели да потроше само 55
милиона – оценио је Јовановић.
Сличне замерке изнео је и Оливер
Петковић (ЛСВ). Он је поставио и нека конкретна питања.
– Шта је са пројектом израде техничке документације за одводњавање
пољопривредног земљишта у Глогоњу
вредним 2,1 милиона динара. Он је
требало да буде реализован током
2014, али нема извештаја да је то
учињено ни тада, а ни 2015. године.
Комасација у Глогоњу је започета, а
онда је пројекат враћен на дораду како би била настављена, али су прошле две године а то се није догодило.
Реч је о послу од 174 милиона динара – навео је Петковић.

Опозициони одборници ће убудуће сами одговарати на своја питања
Спор између опозиције и власти
настао је тамо где га досад готово никад није било, а то је завршни рачун
буџета за 2015. годину. Реч је о готовој ствари, јер се на начин обезбеђивања прихода градске касе у протеклој години и трошења новца из ње
више не може утицати. Упркос томе,
ово је легитимна политичка мета
опозиционих странака, јер се ради о
начину на који је власт водила град.
Зоран Јовановић (ДС) оценио је како завршни рачун буџета за прошлу
годину показује да је власт умела да
потроши само средства намењена
платама и другим трошковима, али
не и она планирана за инвестиције.
– Капитални трансфери и донације
су новац који треба да се уложи како
би се повећао колективни квалитет
живота грађана, а ви сте за то добили
јединицу. Планирали сте и задужење
за капиталне инвестиције током
2015, али сте га реализовали са свега
45 одсто, а све испод 50 одсто је неприхватљиво – рекао је Јовановић.
Предраг Живковић, заменик градоначелника задужен за финансије,
одговорио је како се и претходних година дешавало исто, па није било замерки.
– Разлика између укупних прихода
и примања и утрошених средстава
прошле године била је 946 милиона
динара, и та средства су пренета у
2016. Ради се о уштедама буџета кроз
политику штедње у граду. Што се капиталних трансфера и дела класичних буџетских прихода намењених
инвестирању тиче, рекли сте и сами
колико је тај процес компликован и од
колико фактора зависи. Ми смо планирали кредит од 438 милиона динара, а утрошили смо 208 милиона. Део
кредита је пренет ради куповине аутобуса и за потребе Дирекције, јер се вероватно чекало на припрему документације. И претходних година смо имали сличне проблеме и ко год да чини

Додао је како власт не треба да
узима кредите и задужује град, јер не
може да их потроши, већ да користи
реалне буџетске приходе.
Његов страначки колега Јован Петровачки замерио је то што је на пољочуварску службу која је изузетно важна за пољопривреду од планираних
45 милиона динара за претходне две
године потрошено свега 5,5 милиона.
На сва ова питања и оцене Живковић и његове колеге из Градског већа
нису одговорили, а Тигран Киш,
председник Скупштине је објаснио
како му је заменик градоначелника
„погледом и гестикулацијом” дао до
знања да одустаје од намере да изађе
за говорницу.
Жарко Јелисавчић из покрета „Доста је било” предложио је да се преполови садашњи износ доплатне карте
за оне који забораве да плате продужење паркирања и да се измени режим
времена паркирања по зонама, али
то није прихваћено.
Поводом расправе о пословним резултатима градских и сеоских јавних
и јавних комуналних предузећа за
прва три месеца ове године, Петковић (ЛСВ) је констатовао како Скупштина гласа о нелегитимним извештајима о раду сеоских ЈКП-ова, јер
су их претходно усвојили надзорни
одбори тих фирми чији чланови су
изабрани на незаконит начин.
Јелисавчић и Никола Ћебић из
ДЈБ-а затражили су поштовање новог
Закона о јавним предузећима који налаже да се сви пословни подаци тих
фирми и чињенице о њиховим руководиоцима објаве на интернету. Јелисавчић је рекао како би то нарочито
било важно у случају АТП-а, јер је та
фирма „уместо планираних једанаест
милиона динара добитка пословала
са губитком већим од десет милиона”.
Уместо Александра Стевановића,
ресорног већника за комуналне делатности, одговорио је Киш који је

затражио да се предузећима да још
мало времена јер је Закон недавно
ступио на снагу.
Поновно одсуство ваљаног дијалога антагонизованих страна у Скупштини изазвало је оштре критике
опозиције. Владан Кељевић (ЛСВ) је
већ на почетку седнице затражио
експозе градоначелника о томе шта
власт планира да ради наредне четири године.
– Скупштинска говорница је место
за расправу, а не да се непосредно
након седнице држе конференције за
новинаре на којима новинари Телевизије Панчево траже да владајућа
странка коментарише наводну немоћ
опозиције. То је недопустиво, али сви
знамо како ради ТВ Панчево – рекао
је Кељевић.
Ћебић (ДЈБ) је најавио да ће опозициони одборници убудуће сами одговарати на своја питања, кад већ
власт ћути.
– Имали смо случај да је Киш реаговао, јер му је ваљда било непријатно. Није ми јасно зашто су већници
присутни ако ништа неће да кажу.
Наше тумачење је да одборници и
већници не знају одговоре, јер верујем да би их дали да их знају. Јасно је
да овде коло води неколико људи, а
да су одборници и већници изабрани
тако да ћуте. Зато ћемо ми постављати питања, а у будућности ћемо давати и одговоре – рекао је Ћебић.
Демократа Јовановић је био још
оштрији у критици владајуће већине.
– Није то ништа неочекивано с обзиром на то да се ради о власти која
је комбинација некомпетентности и
ароганције. При томе сматрају да је
природно да у локалним скупштинама не говори нико, а на врху говори
само један човек, и то у свим програмима од јутра до вечери, са две конференције за штампу у међувремену.
Они не разумеју шта је јавна функција. Није цивилизацијски да игноришу
опозицију, јер на тај начин игноришу
грађане који су за ту опозицију гласали – рекао је Јовановић.
Ипак, у односу на претходну седницу парламента, начињен је помак у
дијалогу, а наредна прилика за поправљање утиска о скупштинском
животу Панчева указаће се приликом
усвајања ребаланса буџета крајем
овог или почетком наредног месеца.
Д. Вукашиновић

Електрана би била први
пројекат, а могућа су и
друга улагања

конског начела хијерархије управљања отпадом.
– Изузетна ми је част и задовољство
што је Панчево кроз потписивање
овог Меморандума постало активни
учесник у будућим инвестицијама
које ће Кина имати у Србији на
основу међудржавног споразума који ће председник и премијер Србије
потписати са председником Кине.
Меморандум је правно необавезујући акт који показује добру вољу обе
стране да формирају радну групу која ће се бавити анализом управљања
комуналним отпадом у Србији и
Панчеву, као и студијом случаја. У
односу на резултате тих студија биће
предложена одговарајућа решења, а
ако их обе стране прихвате биће
формирано мешовито привредно
друштво за изградњу електране на
комунални отпад – рекао је Павлов.
Он је нагласио да је реч о једној
од могућих кинеских инвестиција у
нашем граду о којима је пре неколико месеци разговарао са амбасадором Ли Манчангом.
Замољен да прокоментарише медијске извештаје о томе како ће Кинези у Панчеву изградити „стратешку
луку” и индустријску зону, Павлов је
рекао како „не може да помиње детаље” те да је „доста ствари иницирано, али без конкретних праваца
развоја таквих пројеката”. Градоначелник је поновио да је Панчево заинтересовано за оживљавање „Гринфилда 2”, инвестирање у Стаклару и
многе друге области привреде, о чему ће бити тек разговарано у наредном периоду.
Д. В.

Градско веће усвојило је у петак, 17.
јуна, закључак којим је прихватило
Протокол о сарадњи између Министарства рударства и енергетике
Србије и кинеских компанија „China machinery engineering corporation” и „China-Africa investment and
development co. Ltd:”. Овај документ односи се на финансирање и
изградњу електране за производњу
електричне енергије од отпада у Србији, тачније у Панчеву.
Како је на седници Већа објаснила Ениса Аговић Хоти, секретарка
Секретаријата за финансије Панчева, Меморандум о разумевању у вези с овим пројектом Министарство
и кинеске фирме потписали су 26.
новембра 2015, а након што панчевачка влада прихвати текст Протокола овластиће градоначелника Сашу Павлова да га потпише. После
тога ће овај документ бити достављен градској Скупштини, али као
информативна тачка. То значи да ће
одборници као представници грађана моћи да расправљају о изградњи
електричне централе на отпад, али
не и да о њој доносе одлуку.
Усвајање поменутих докумената
на свим овим инстанцама омогућиће израду Студије о оправданости таквог објекта и какав би био
његов значај са економског, тржишног и еколошког становишта. Секретарка за финансије истакла је
да ће се при изради Студије посебно водити рачуна о поштовању за-

НАША АНКЕТА
КАКВЕ СУ ПОСЛЕДИЦЕ ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ?

Штета је велика

Д. КЕБИЋ

С. ЖИВКОВИЋ

Невреме праћено градом који је достизао величину тениске лоптице захватило је Панчево и околину у понедељак, 20. јуна. Уништени кровови,
аутомобили, пољопривредно земљиште и низ других имовина били су
уочљиви одмах по завршетку олује.
Питали смо суграђане да ли су њихови објекти настрадали, као и да ли
је та временска непогода могла да се
спречи или ублажи.
ДЕСАНКА КЕБИЋ, пензионерка:
– Ја заиста имам велику штету. Црепови су растурени, а веранда је у веома лошем стању. Вода је чак продрла
у собу и не знам шта да радим. Пријавила сам штету у Градској управи и
надам се да ће неко доћи што пре.
Сматрам да такво невреме није могло да се спречи, нити да се ублажи.
СЛАВЕН ЖИВКОВИЋ, кувар:
– С обзиром на то да сам у то време био у Београду, не знам колико је
страшно било невреме, али по начињеној штети коју сам уочио, претпо-

Р. БАЈИЋ

Т. ЛИХТЕНТАЛ

стављам да је било јако. Мојој ташти
у Јабуци је кров од куће потпуно уништен, ролетне су скроз поломљене, а
број аутомобила који су настрадали
је велик.
РАДОМИР БАЈИЋ, конобар:
– Сматрам да је то невреме могло
да се спречи пуштањем противградних ракета. Ништа моје није настрадало, али град је полупао превише
објеката, црепови на кућама су уништени, кола су разлупана, а о пољопривредном земљишту да не
причаm. Штета је толико велика да
се сада питам шта ћемо јести за два
месеца.
РУТ ЛИХТЕНТАЛ,
административни радник:
– Верујем да је невреме могло да
се спречи да су надлежни били у
приправности и спремни да реагују.
Ја сам имала неку мању штету, али
то је занемарљиво у односу на све
што сам видела. Много кровова и
прозора, аутомобила је полупано.

М. ТРИФУНОВИЋ З. ПИЛИПОВИЋ
Битно је да се таква ситуација не
понови, то јест, да се наредног пута
службе боље организују.
МАРИЈА ТРИФУНОВИЋ, дизајнер:
– То невреме се није одједном створило, надлежни су били информисани да стиже ка Панчеву и сходно томе могли су сиренама за узбуну да
обавесте народ како би склонио и заштитио макар покретну имовину.
Лично нисам претрпела велику штету, али је много грађана заиста лоше
прошло.
ЗДРАВКО ПИЛИПОВИЋ,
економиста:
– Сигурно је могло више да се уради како би се спречило или макар
ублажило невреме које нас је затекло. Сматрам да нам фали превентивна заштита, то јест, да надлежни
увек морају да буду спремни да реагују. Ја нисам имао велику штету, неколико црепова је уништено, али то
је занемарљиво.
Анкетирала С. Првуљ
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ЕКОНОМИЈА

Највећи добитник биће
Аутотранспортно предузеће Панчево.

Петак, 24. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Предраг Живковић,
заменик градоначелника

НАСТАВЉЕН СТЕЧАЈ У „ВОЈВОДИНИ”

ВЛАСТ СПРЕМИЛА РЕБАЛАНС БУЏЕТА

На јесен продаја?

АТП ДОБИЈА СВОЈ НОВАЦ

Након формирања
стечајне масе следи
приватизација фирме
Завршно поверилачко рочиште у случају стечаја старчевачког
пољопривредног
предузећа „Војводина” одржано је у панчевачком Привредном суду у среду, 22. јуна. Зоран Миловановић, стечајни повереник, је у име
Агенције за лиценцирање
стечајних управника признао поједина потраживања
и на самом рочишту нико од
представника поверилаца

није имао примедбе, али је
могуће да ће приговора и
жалби бити касније. Међутим, оне неће утицати на даљи поступак стечаја.
Миловановић је најавио да
ће истог дана Одбор поверилаца донети одлуку о расписивању огласа за избор проценитеља вредности имовине, чиме ће почети поступак
продаје „Војводине”. Фирма
ће бити продата као правно
лице, што значи да ће бити
сачувана, односно да неће
бити распродаје њене имовине, те ће након приватизације наставити да постоји као
целовито предузеће.

Како „Панчевац” незванично сазнаје, оглас за продају старчевачког предузећа
могао би бити објављен у
септембру, а поступак приватизације спроведен месец
дана касније. О облику продаје одлучиће Агенција, која
ја стечајни управник „Војводине”, а теоретски је могуће
да то буде класична лицитација или јавно отварање понуда.
Повериоци ће се намирити
из стечајне масе, односно од
излицитиране цене, па им
остаје само да се надају да ће
предузеће бити продато што

скупље, како би своја потраживања наплатили у што већем
износу. Предузеће ће потом
наставити да ради, а нови власник ће га купити са очишћеним билансима и без радника.
Запослени су крајем прошле године пред отварање
стечаја узели отпремнине и
отишли с посла, док је само
један мањи број њих остао уз
привремене уговоре да би
одржали пословање предузећа. Фарма говеда ради без
проблема, а један део необрађених њива је раније на
јавној лицитацији дат у најам „Алмексу” и „Дунаву” из
Иванова.

АКЦИЈА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Збрињавање опасног
отпада
Прикупљање амбалаже
од пестицида
Стручњаци са Института
„Тамиш” наредне недеље ће
у четири јужнобанатске локалне самоуправе које покривају својим радом спровести акцију прикупљања
амбалаже од хемијских заштитних средстава. Пољопривредницима је раније саветовано да све празне флаше
и канте у којима су били пестициди спакују на безбедно
место до почетка ове акције,
чији је циљ да се код произвођача створи навика да такву амбалажу не остављају
на њивама.
Акција ће бити спроведена
од понедељка, 27, до четвртка,
30. јуна, на територији Панчева, Опова, Ковачице и Алибунара у сарадњи с месним заједницама. Запослени у Институту ће најпре посетити
панчевачка села. У понедељак, 27. јуна, амбалажа ће бити прикупљана у Банатском
Брестовцу на паркингу испред
Месне заједнице, а особа за
контакт је Ненад Минић.

Омољчани овај отпад треба да донесу на паркинг испред „Гомекса” у центру места, а особа за контакт је Душан Лукић. Сабирно место
у Старчеву је иза Месне заједнице, а додатне информације се могу добити од
Јо ве Ба је ра, док До лов ци
амбалажу треба да донесу
на паркинг испред мењачнице. Особе за контакт у
том месту су Лидија Божић
и Марко Бојтар.
Локација за прикупљање
празне амбалаже од заштитних средстава у Банатском
Новом Селу још није одређена, али ће више информација о томе имати Сорин Ардељан. Сабирни центар у Качареву је испред тамошњег
ЈКП-а, с тим да се прецизнија упутства могу добити од
Зорана Давидовића.
Што се Глогоња тиче, познато је само да ће запослени у „Тамишу” тамо доћи у
уторак, 28. јуна, али не и где
пољопривредници траба да
донесу амбалажу. О томе ће
Глогоњци моћи да се информишу преко свог суграђанина Славка Мостарца.

Читав износ од 50
милиона за помоћ
градском превознику
Увећава се новчана
резерва за хитне
потребе
Предлог другог ребаланса овогодишњег буџета наћи ће се
ускоро пред одборницима. Та
одлука биће спој добрих и лоших околности, односно последица чињеница да се јавни приходи остварују боље него што је
планирано и да Аутотранспорном предузећу Панчево фали
новац за функционисање.
Предраг Живковић, заменик градоначелника и члан
Градског већа задужен за финансије, рекао је како је на
основу праћења прихода градске касе у последњих месец
дана постало јасно да је могуће повећати планирани износ
буџета за преко 50 милиона
динара, па ће он након корекције у скупштини износити
скоро 6,1 милијарду динара.
– Већа је наплата од пореза
на зараде за 19,2 милиона динара, затим смо до сада по
основу озакоњења објеката (легализација прим. аут.) остварили приход већи од седам милиона, а на основу поднетих пријава реално је очекивати да тај
приход пређе 14 милиона динара. Остали јавни приходи биће увећани за 15,7 милиона динара, а ради се о добити јавних
комуналних предузећа коју су
она по закону дужна да уплате
у буџет. Раније смо планирали
да тај приход износи 20 милиона динара, али је само „Грејање” од добити из 2014. уплатило 31,6 милиона, што је за 11,6
милиона више од плана, па има
разлога да верујемо како ће и
остали ЈКП-ови повећати ову
врсту градских прихода – рекао
је Живковић.
Казао је да томе треба додати такође непланирани при-

ход од продаје акција „Панчевца” у износу од 1,2 милиона динара, а увећана је и сопствена зарада индиректних
буџетских корисника у износу
од 7,1 милион, при чему је само „Дечја радост” зарадила
око пет милиона.
План буџета биће промењен
и због умањења прихода и примања по основу посебних прописа и кредитног задужења.
Прво се односи на мањак средстава које је Покрајина уплатила
за превоз ученика и студената,
али ће тај новац бити надомештен из градског буџета, а дру-

– Највећи добитник овог ребаланса биће Аутотранспортно
предузеће Панчево, јер ће добити готово читав износ од око
50 милиона динара. Та помоћ
је овом предузећу неопходна
како би могло да функционише до краја године. Оно је тражило више новца, али је ово
максимално што сада можемо
да им дамо – нагласио је заменик градоначелника Панчева.
Реч је заправо о исправљању
грешке начињене приликом
израде овогодишњег буџета
када је АТП добио знатно мање средстава него што је неоп-

да и расхода бити обухваћена
и пренамена средстава на појединим буџетским позицијама, али да то неће утицати на
укупан износ у градској каси.
Додао је да ће на основу неких
уштеда локална власт повећати текућу буџетску резерву за
35 милиона динара, а тај новац стајаће у резерви за хитне
интервенције и случајеве као
што је последње невреме које
је погодило Панчево.
Он је најавио да би почетком
јесени требало очекивати још
један ребаланс, јер има најава
да је Република спремна да су-

Средина мало напред, стижу градске паре
го на кредит од 7,2 милиона
динара који је Дирекција за изградњу и уређење Панчева требало да потроши на одржавање
улица и тротоара у појединим
селима, а „Водовод” на поједине инфраструктурне пројекте
попут канализације на Кудељарском насипу. Живковић је
као разлог навео то што тендери за ове инвестиције неће бити завршени ове године.

ходно за несметан рад, и то
управо по основу регресираног превоза повлашћених категорија грађана. Новац који
је тада додељен АТП-у био је
довољан за функционисање
фирме до половине године, па
овај ребаланс, који се тиче јавног градског превозника, долази у последњем тренутку.
Живковић је најавио да ће
изменама плана јавних прихо-

финансира реконструкцију улице 7. јула са 65 милиона динара. Било је планирано да ти радови буду плаћени из кредита,
а накнадно ће бити донета одлука да ли ће слободна средства у наведеном износу бити
употребљена за неке друге инвестиције или неће бити узета
да би се обезбедио кредитни
потенцијал Града за неку од
наредних година.

УПОЗОРЕЊЕ ПРЕД ЖЕТВУ

Спречите пожар!
Градски штаб за спровођење
мера заштите од пожара стрних и других пољопривредних
усева упутио је пред овогодишњу жетву уобичајени апел
свим учесницима у тим пољским радовима да предузму
неопходне превентивне мере
како не би дошло до избијања
пожара.

Штаб је упозорио да је у
време сазревања жита и током жетвених радова забрањена употреба отвореног пламена у близини усева. Жетва
и транспорт рода и сламе може се обављати само технички исправним машинама и
возилима под условом да су
опремљени одго варајућим

хватачима, раз бијачима и
пригушивачима варница, а
комбајни морају бити снабдевени исправним апаратом за
гашење пожара, ашовом и лопатом.
Током обављања жетве, превоза усева и камарисања сламе забрањено је пушење и коришћење средстава са отворе-

ним пламеном, осим на местима која су посебно обележена, удаљена од места рада
најмање тридесет метара и
снабдевена посудом с водом
за гашење опушака.
Штаб је позвао грађане да у
случају избијања пожара одмах позову број телефона 193
и обавесте ватрогасце.

ЗАНИМЉИВИ ТРЕНИНЗИ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

Органска храна је будућност
Регионална привредна комора домаћин је вишедневних
тренинга намењених предузетницима или онима који
тек намеравају да покрену неки посао у области услуга у
органској пољопривреди. Радионице су почеле у среду, 22.
јуна, и трајаће шест дана, а
одржавају се у сарадњи с Националном асоцијацијом за
развој органске пољопривреде „Serbia organica” и под покровитељством ГИЗ-а, Немачке владине организације за
међународну сарадњу.
Маја Гризељ, консултант
ГИЗ-а, изјавила је да се ради о
обуци која треба да помогне
постојећим и будућим власницима малих и микро предузећа да пословно закораче у индустрију органске хране.
– Ради се о низу делатности
чија је улога да повежу произвођаче органске хране с тржиштем. Већ постоје продавнице
и ресторани са здравом хра-

ном, а покушаћемо да подстакнемо полазнике тренинга
да сами дођу до идеја којим би
се услугама бавили у овом
сектору. То могу бити прерада, паковање ове врсте хране,
њено промовисање на интернету или било шта друго. Јачањем услужног сектора стимулишу се развој производње и
тражње за органским пољопривредним производима и
раст тог сектора – објаснила је
Маја Гризељ.

Она је навела да су се ГИЗ и
партнери одлучили за други турнус предавања због тога што је
прва серија тренинга показала
да је све више људи у Србији заинтересовано за органски сектор
и индустрију здравог живљења.
Међу полазницима ових
тренинга у Привредној комори затекли смо углавном почетнике у бизнису, али квалификоване људе. Владимир Петровић, инжењер пољопривреде, учествовао је раније у

програму Министарства пољопривреде који је ангажовао
велики број младих агронома
да се баве саветодавним радом у пољопривредним газдинствима. Сада намерава да
настави тај посао, само у сфери органске производње.
Јелена Ковачевић, дипломирани хемичар, тренутно не ради у струци, а жеља јој је да своје знање примени у овој врсти
производње. Она је нагласила
како је заљубљеник у природу и
заговорник органске производње, за коју тврди да представља
будућност. Додала је како се
пријавила за обуку да би добила неку пословну идеју, применила своје знање и затим радила оно у шта верује и што воли.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2016. ГОДИНЕ

ЕКО-РАДИОНИЦА У ГРАДСКОЈ КУЋИ

СЛЕДИ ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

Праћење и уништавање
отпада

Надлежни апелују на
кандидате и њихове
родитеље да пажљиво
попуњавају дoкументе
Одабир школа ускладити
с резултатима
пријемног и могућностима детета
Матуранти панчевачких основних школа полагали су прошле
недеље завршни испит из српског, односно матерњег језика,
математике и решавали комбиновани тест из природних и
друштвених наука. Следећи корак је у суботу, 25. јуна, и недељу, 26. јуна, и тада ће матуранти у матичним школама приложити списак жеља за упис у
средње стручне школе и гимназије на територији Србије. Листа
жеља садржи шифру ученика,
назив и место школе, шифру и
назив образовног профила и
тип или смер средње школе
или гимназије. Надлежни апелују на кандидате и њихове родитеље да пажљиво попуњавају
листе, како би се избегле евентуалне грешке, и саветују им да
одабир школа ускладе с резултатима пријемног и могућностима детета.
Као и сваке године, рачунари у централном оперативном
систему Министарства просвете аутоматски ће рангирати ученике за читаву Србију.
Кандидати ће, према укупном
броју бодова оствареном по
свим основама које се вреднују за упис у јединствену ранг-листу, заузети одређено место. Бодовни салдо утврђује се
на основу успеха у основној
школи, броја бодова на квалификационим испитима из матерњег језика, математике и
комбинованог теста. Успешни

и талентовани ђаци од ове године не могу да рачунају на
наградне бодове које су претходне генерације добијале на
основу резултата остварених
на државним и међудржавним
такмичењима.
Рангирање ученика
На основу успеха на малој матури кандидат је могао да
освоји највише тридесет бодова, односно највише десет бодова по тесту. Поред салда са
завршног испита, у укупни
број бодова за коначно рангирање кандидата улазе и они
које је матурант добио на
основу општег успеха од VI до
VIII разреда основне школе.
Наиме, овај број се исказује
тако што се општи успех,
остварен на крају VI разреда,
заокружен на две децимале,
помножи бројем четири, а општи успех остварен на крају
VII и VIII разреда основне
школе, заокружен на две де-

цимале, помножи бројем пет.
Том рачуницом бивши осмаци
на основу општег успеха могу
да остваре највише седамдесет
бодова.
На основу Правилника о мерилима и поступку за упис
ученика, будући средњошколци могу да остваре највише
сто бодова, а право на рангирање ради уписа у гимназију и
стручну школу у четворогодишњем трајању стичу они који
су освојили најмање педесет
бодова на основу успеха на
матури и успеха у основној
школи. Уједно, држава је омогућила припадницима ромске
националне заједнице да се у
средње школе уписују под повољнијим условима како би се
на овај начин постигла пуна
равноправност.
Други уписни круг
Листе жеља осмака за упис у
први разред средњих школа
биће објављене у матичним

основним школама 30. јуна.
Тога дана од 8 до 13 сати ученици ће имати могућност да
провере тачност листе, а уколико буду сматрали да је дошло до грешке, моћи ће да
поднесу приговор. Када је о
Панчеву реч, бивши основци
могу наставити школовање у
девет средњих школа, а то су:
Машинска школа Панчево,
Електротехничка школа „Никола Тесла”, Економско-трговинска школа „Паја Маргановић”, Техничка школа „23.
мај”, Медицинска школа „Стевица Јовановић”, Пољопривредна школа „Јосиф Панчић”,
Гимназија „Урош Предић”,
Музичка школа „Јован Бандур”
и Балетска школа „Димитрије
Парлић”. Mатуранти који се
определе за панчевачке средње
школе могу конкурисати за око
четрдесет профила. У панчевачким средњим школама има
места за 1.404 ученика.

КАМПАЊА НИС-а

Подршка пољопривреди
Компанија НИС наставља да
обезбеђује погодности за пољопривреднике на својим бензинским станицама у оквиру акције „Агро викенд”. Реч је о кампањи којом регионални нафтни
лидер обезбеђује посебне погодности за потрошаче приликом куповине горива на НИСовим бензинским станицама.
Промотивна акција, у оквиру
које сви потрошачи остварују
попуст од три динара по литру
гасног уља 0,1, спроводи се на
103 „НИС–Петролове” и „Гаспромове” бензинске станице
широм Србије, од петка у 18 до
недеље у 24 сата. Кампања траје до 31. јула.
Додатне погодности намењене су корисницима „НИС агро
картице”, који уз постојеће попусте у оквиру наведене акције

остварују укупан попуст од
шест динара по литру гасног
уља 0,1, односно осам динара
по литру евродизела. Да подсетимо, уз „НИС агро картицу”,

поред снижене цене на дизелгорива „евро пет” квалитета,
пољопривредници остварују и
попуст од 15 одсто на асортиман „нисотек” уља и мазива,

као и 20 процената на одабрану
робу широке потрошње. Детаљне информације о акцији „Агро
викенд” и списак бензинских
станица на које се односи промотивна активност доступни су
на сајту www.nispetrol.rs, а могу се добити и бесплатним позивом на број кол-центра НИС-а
08-0000-8888.
Као подстицај развоју пољопривреде, НИС већ трећу
годину годину заредом реализује програм подршке пољопривредницима и пољопривредним газдинствима.
Корисник НИС „Агро картице” може да постане физичко
лице, предузетник или правно лице које има активни статус регистрованог пољопривредног домаћинства или газдинства.

Радионица „Значај хемије
животне средине у производњи здраве хране” одржана је
у понедељак, 20. јуна, у згради панчевачке локалне самоуправе, у оквиру реализације пројекта „Подизање капацитета за анализу и мере
смањења дуготрајних органских загађујућих супстанци у
Србији”. Овај догађај заједнички су реализовали Градска управа, Хемијски факултет из Београда и Јапанска
агенција за међународну сарадњу, на основу споразума
склопљеног 2014. године, а
предавање је било намењено
професорима средњих школа, запосленима у Заводу за
јавно здравље Панчева, Институту „Тамиш” и стручним
службама градске управе.

стави мониторинг квалитета
земље.
Полазници су имали прилику да се упознају са дуготрајним органским загађујућим материјама, начинима
њиховог праћења и моделима
санације. Проф. др Такеши
Накано, са Осака Универзитета и из Удружења за унапређење животне средине из Хјога, рекао је да смо окружени
хемикалијама које су веома
опасне за нашу планету и да
је неопходно развити механизме како би се спречио њихов
негативан утицај на здравље
људи. Његово предавање било
је посвећено активностима и
мерама које спроводи Јапанска агенција за међународну
сарадњу. С друге стране, др
Радмила Јовановић из Завода

Присутнима се у име локалне самоуправе обратила
Катарина Бањаи, чланица
Градског већа града Панчева
задужена за заштиту животне средине и одрживи развој,
која је истакла да Панчево
интензивно и континуирано
спроводи пројекте и активности у циљу унапређења
квалитета животне средине
и да овај програм има велики значај када је реч о очувању животне средине. Како
је рекла, у оквиру овог програма прошле године је урађено узорковање земљишта,
а крајњи циљ је да се на територији нашег града успо-

за јавно здравље Панчево говорила је о екологији и здрављу људи. Током радионице
било је речи и о активностима
у области хемијских супстанци које нису обухваћене законском регулативом, док је
Mаја Судимац, сарадник Института „Тамиш” Панчево,
одржала предавање о збрињавању отпадних пестицида.
Другог дана одржана је радионица за студенте Хемијског факултета, панчевачке
средњошколце и ђаке из Футога на тему „Могући извори
загађења медија животне
средине и начини санације
природних ресурса”.

РЕПУБЛИЧКА СМОТРА ЗНАЊА

Велики Теодорин успех
Теодора Павловић, ученица
првог разреда Гимназије
„Урош Предић” је ове године
захваљујући свом преданом
раду и залагањем ментора
постигла блиставе резултате
на државним такмичењима.
Она је остварила право да се
такмичи на три републичка
такмичења: из историје, књижевности и географије. На
њима је освојила друго, треће
и једно четврто место. Поред
тога, Теодора је стекла право
да учествује на Балканској
географској олимпијади.

СЛУЧАЈ БЕОГРАДСКЕ ФИРМЕ „МЕДИКАЛ ВЕЈВ”

Одузета дозвола за рад
Забрањен третман
инфективног
медицинског отпада
у старој „Утви”
У два наврата прекршена
градска одлука
Београдској фирми „Медикал
вејв”, која је пре неколико година узела у закуп просторије
у објектима старе „Утве” с намером да у нашем граду третира
медицински отпад, Министарство пољопривреде и заштите
животне средине одузело је

Решењем од 29. маја дозволу
за третман инфективног медицинског отпада у мобилном
постројењу у Панчеву. Надлежно Министарство је овој
фирми издало дозволу у јулу
2013. под одређеним условима
– онима које пропише панчевачка локална самоуправа. У
складу с тим градски Секретаријат за заштиту животне средине издао је решење у коме се
дозвољава третман инфективног медицинског отпада али
оног насталог на територији
града Панчева.
Међутим, „Медикал вејв”
је, према извештају надле-

жних инспекцијских органа, у
два наврата грубо прекршио
одлуку панчевачке локалне
самоуправе. Током инспекцијског надзора утврђено је да
се у погону ове фирме у Панчеву, у периоду oд 19. марта
до 21. децембра 2015. године,
преузимао и третирао инфективни медицински отпад са
територије Београда, Инђије
и Панчева. Такође, у периоду
од 26. јануара до 31. марта ове
године, „Медикал вејв” је у
старој „Утви” самостално сакупљао, транспортовао и третирао медицински инфективни отпад настао ван територи-

је Панчева и тако поступио
супротно условима прописаним дозволом.
Да подсетимо, у марту је редакција листа „Панчевац”, по
пријави грађана, покренула
серију текстова посвећених
овој теми с идејом да се утврди истина о пословању ове
београдске фирме и да надлежне
држав не институције заштите гра ђа не Панчева од нео д говорних појединаца и њихове самовоље. Након четири
месеца Министарство по љо привреде и за штите животне
средине да ло је свој ко начан
суд.

Случај фирме „Медикал
вејв” треба да послужи за пример градској власти о томе
шта све може да се догоди и до
каквих све неспоразума и проблема може доћи уколико се
непромишљено и лакомислено изађе у сусрет будућим инвеститорима. Још пре три године „Панчевац” се успротивио идеји локалног Секретаријата задуженог за заштиту животне средине да се овој фирми омогући да послује на територији нашег града, јер за то
није било потребе. Аутоклав у
панчевачкој Болници сасвим
је довољан да се сав инфекти-

ван медицински отпад с територије нашег града збрине у
складу са законом. Наравно,
под условом да запослени у
овој установи читав посао обављају онако како је прописано,
а не да праве пропусте као пре
неколико месеци када је велика количина инфективног медицинског отпада завршила на
градској Депонији.

Страну припремиo
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У Ш У

Шта нас вуче назад?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, ако на тренутак
застанемо и погледамо у
новчаник, у орман, у себе,
око себе... Шта видимо? Како се осећамо кад гледамо
годинама у једно исто желећи увек више, веће, боље? Зашто нема више пара, (бољег)
посла, (више) љубави, (новог) аутомобила? Ма, зашто
нема било чега без гриже савести и одрицања? Зашто се
увек осећамо ускраћеним за
једно „хвала ти”, „разумем
те”, „волим те”, „изволи”...?
На сва ова питања постоји
један једини одговор: радимо све исто (онако како смо
научени), а очекујемо више,
боље, веће. То је немогуће!
Увек поступамо по личним
законима, који владају унутар наших ограда. Научени
смо шта ваља, шта није лепо, како се (не) понаша, шта
је за нас најбоље... Ако су
нас томе учили људи који су
и сами успешни, задовољни,
живе у обиљу и љубави, онда
је сасвим у реду да их слушамо. Ма колико година да
имамо, уколико нисмо задовољни, време је да се захвалимо свима који су нас
учили. Радили су добронамерно, искрено верујући да
знају шта је најбоље за нас.
Такви какви смо, тренутно
смо своја најбоља верзија.
Да је могло боље, било би
боље. Уверени смо да смо
постигли свој максимум, да
смо (мање више успешно)
прилагођени свету и другим
људима. Научени смо да ни-

је лепо бити себичан и да
није пожељно имати „своје”
мишљење, пошто је неко
већ уместо нас одлучио шта
и како треба.
Сидро које нас држи у познатој, топлој, сигурној,
плеснивој и устајалој зони
комфора причвршћено је
најдебљим ланцем, чије су
карике исковане од уверења
усађиваних још од детињства. Тај ланац је јак колико
и најслабија карика у њему.
Оног тренутка кад се запитамо „Да ли је немогуће могуће?”, почиње да се ломи
најслабија карика. Кад
схватимо да смо способни
да мењамо уверења, да смо
јединствени и креативни,
пуца ланац који држи сидро. Када се то деси, не осећамо одмах слободу и лакоћу живљења. Увек се прво
јави страх. Нижу се мисли.
Уверења да нисмо довољно
добри, способни, храбри...
смеју нам се у лице. И јавља
се питање: „Шта ако не
успем?”. Исте су шансе,
иста емотивна инвестиција,
иста брига и ако се запитамо: „А шта ако успем?” Ако
то питање изаберемо, растерујемо мисли које уносе немир, страх и незадовољство.
Престајемо да посматрамо
живот и да прихватамо пасивно све што нам се догађа. Страх уступа место узбуђењу, препреке постају изазови, а учење – начин живота. Нема брига о томе шта
ће се десити, не правимо
сценарио неуспеха. Постајемо одговорни према себи и
самим тим смо креатори
властите стварности.
Ако мислите да не можете, да сте премлади, престари, презадужени, презапослени... у праву сте. Ако мислите да можете, да никада
није превише рано или превише касно да бирате промену и изазов креирања –
такође сте у праву. Одлука
је само ваша – да ли сте пасивни посматрач свог живота или креатор?

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЈЕЛИСАВКА МИЛОШЕВИЋ, МАСТЕР ДЕФЕКТОЛОГ У „СПОМЕНКУ”

ОЈАЧАЈ СЕБЕ, ПРЕДУПРЕДИ ГРЕШКУ
У оквиру специјализованог
Саветовалишта за младе, које
ради при Дому за децу „Споменак”, већ четврту годину заредом реализује се пројекат
„Ојачај себе, предупреди грешку”. Захваљујући подршци
Града, отворена су још једна
врата на која деца и млади из
нашег града и њихови родитељи могу покуцати и, уз помоћ
стручњака, пронаћи право решење за неке од бројних проблема који се у Саветовалишту
успешно третирају.
Управо о врстама тих проблема, циљној групи обухваћеној пројектом, начину рада
и досадашњим резултатима
овог озбиљног и квалитетног
пројекта, разговарали смо са
Јелисавком Милошевић, мастер дефектологом у Дому
„Споменак” и сарадницом на
пројекту.
ПАНЧЕВАЦ: Како је конципиран пројекат „Ојачај себе,
предупреди грешку” и који узраст деце и младих је обухваћен њиме?

Јелисавка Милошевић
МИЛОШЕВИЋ: Саветовалиште је намењено деци и младима узраста од седам до
осамнаест година, односно
ученицима основних и средњих школа који се налазе у ризику за појаву, развој и одржавање девијантних облика понашања, затим младима снижених интелектуалних капацитета, младима са проблеми-

ИЗЛОЖБА У КЛУБУ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА

Никад ниси сувише стар
да се осећаш младо
Деветнаесторо полазника ликовне секције Клуба за одрасла и стара лица, који ради
при панчевачком Геронтолошком центру, представило је
своје слике на изложби отвореној у четвртак, 16. јуна, у
просторијама тог клуба.
Посетиоци овог простора,
смештеног у улици Јосифа
Маринковића 25, имали су
прилику да погледају радове
настале углавном током претходних неколико месеци у
различитим техникама и са
темама које су сами полазници одабрали. Сви они су се
једном недељно окупљали и
радили са својим ментором –
сликарем Емилом Сфером.
Овај познати уметник је на
отварању изложбе истакао да
за њега рад са нашим старијим суграђанима представља
велико задовољство и уживање, јер они пркосе годинама и
кроз ликовни израз и даље негују децу у себи.
На изложби, која ће бити
отворена и у наредном периоду, представљени су махом
пејзажи и мртва природа, а
неколико уметника било је
инспирисано и цвећем, црквама, војвођанским кућама,
подводним светом и другим
мотивима. Према речима
Иванке Раду Халабрин, руко-

Петак, 24. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ма у психосоцијалном функционисању, као и онима који
имају проблеме у учењу, то
јест, деци која у својим редовним школама раде по ИОП-у.
Како овакви видови проблема
увек имају сложену структуру
и мноштво ризичних фактора
који су им претходили, посебан нагласак је на побољшању
интеракција и нарушених односа унутар породице. Стога су
родитељи у фокусу рада и драгоцени су сарадници у самом
третману. Са децом се ради
индивидуално и групно, а непосредан третман врше психолог, дефектолог - специјални
педагог и дефектолог – олигофренолог. Режим рада Саветовалишта није мењан у односу
на претходне године, те смо,
према већ утврђеном програму, сусрете с клијентима реализовали три пута недељно,
понедељком, средом и петком,
у периоду од 16 до 18 сати.
До када ће трајати овогодишњи пројекат и на који начин
вам се могу обратити они којима је неопходан овакав вид
подршке?
– Пројекат је почео у мају и
трајаће до октобра. Пратимо
школску годину са радним недељама, а у току летњих месеци
ћемо имати дежурства, тако да
излазимо у сусрет свакоме коме је помоћ неопходна. Више
информација о раду Саветовалишта можете добити и путем
телефона 064/8386-269. Саветовалиште се налази у склопу
Дома „Споменак” у Улици
кнеза Михајла Обреновића 6.
Један од сегмената рада у
Саветовалишту јесте рад с децом која имају проблема у
учењу. Како изгледа тај програм и какве резултате даје?
– Досадашња искуства показују да је код корисника постигнут напредак, те да је развијена вештина да на конструктиван начин решавају
проблеме, а да самим тим
смањују оне облике понашања
који несумњиво доводе до регресије. Помоћ у учењу која је
пружана младима представља
заиста велику подршку развијању просоцијалних образаца.
На самом почетку врши се опсервација детета, односно процена какве тешкоће оно има
при савладавању градива. Потом се примењује прилагођено учење, што подразумева да
се најпре полази од мотивисаности детета, његовог расположења, интереса, потреба за

учењем одређеног предмета и
његових интелектуалних потенцијала. Овако темељан
приступ допринео је томе да и
резултати ове активности буду
позитивни и мерљиви. Редовност у похађању наставе, која
би по самом доласку у Саветовалиште представљала непремостив проблем, битно би се
побољшала. О томе сведоче
стручни тимови школа, родитељи, али и сама деца која на делу показују да су стекла самосталност у испуњавању школских захтева.

– С обзиром на то да имамо
децу која услугу Саветовалишта користе већ неколико година, али и да радимо стално
са новом децом, као и да наши
стручни радници одлазе у ОШ
„Браца Петров” где раде групно
с децом и организују трибине
на различите теме, могу да кажем да је ове године, за два и
по месеца рада, различитим
активностима било обухваћено
близу седамдесеторо деце. У
плану је и да наредне школске
године, од септембра, тим Саветовалишта одржи још две

Рад у Саветовалишту за младе
Какве сте још проблеме третирали у Саветовалишту и да ли
сте задовољни постигнутим?
– Према подацима које имамо, побољшања се огледају у
смањењу броја девијантних
испада у школи и окружењу
младих, побољшању интерперсоналних односа у школи и породици, испуњавању дневних
обавеза и захтева родитеља и
наставника у школи, повећању
социјалних компетенција младих, побољшању школског
успеха и редовности на настави и смањењу ризика за појаву
и одржавање антисоцијалног
обрасца понашања. До сада је
постигнут напредак код највећег броја корисника у смислу
смањења деловања ризичних
фактора и онемогућавања даљег развоја и продубљивања
проблема у функционисању
деце и младих. Мишљења смо
да је Саветовалиште за скоро
четири године, колико пројект
траје, дало значајан допринос,
а истовремено унапредило и
побољшало ниво услуга које
нуди корисницима.
Колико је особа прошло
кроз Саветовалиште од маја
до данас?

трибине у школама на тему која буде мапирана као најважнија. До сада смо обрадили теме
„Вршњачко насиље” и „Учење
социјалних вештина”. Овакав
вид превенције у перспективи
може да буде једно од решења у
третирању девијантног понашања које само по себи има веома сложену структуру.
Да ли постоје неки општи
савети за родитеље у вези са
неким кључним изазовима с
којима се сусрећу деца и млади данас – шта чинити, на шта
обратити пажњу, чему тежити
како би се одређени проблем
превентирао?
– Општи савети не постоје,
али наглашавамо да сваки
проблем који се уочи, треба
одмах покушати решити, а
пре свега прихватити чињеницу да он постоји и да су промене неопходне. Свесни смо и
тога да, уколико изостане правовремена реакција стручњака
и уколико установе не реагују
превентивно, односно уколико
се деси одлагање решавања
проблема, долази до његовог
пораста, односно продубљивања, а самим тим и до регресије у понашању деце и младих.

ДРУЖЕЊЕ СА СЊЕЖАНОМ ЈОЛИЋ У „АПОЛУ“

Поучна прича за размажене

водиоца Клуба, ликовна секција постоји већ једанаест година и тренутно окупља деветнаест изузетно вредних чланова.
Њихове слике су од изложбе до
изложбе све квалитетније и
сведоче о томе да им, уз неспоран таленат, а упркос годинама, не недостаје ни воље, ни
елана, ни инспирације, а ни
амбиције да стану у ред са
озбиљним актерима ликовне
сцене у нашем граду.
У Клубу за одрасла и стара
лица постоје и актив жена и
фолклорна. литерарна, музич-

ка и шаховска секција, а ту се
окупљају и сви они који воле
ручни рад или, пак пикадо.
Чланови свих тих секција окупљају се углавном једном недељно и проводе по два до три
сата уживајући у заједничким
активностима. Сви они који
би желели да се учлане у овај
клуб и да своје дане проводе
дружећи се и радећи нешто
креативно, опширније информације могу добити путем телефона 317-156. Годишња
чланарина у Клубу износи 700
динара.

Елементарна непогода која је
у понедељак, 20. јуна, погодила Панчево није спречила Београђанку Сњежану Јолић да у
дворани „Аполо” одржи надахњујући говор пред малобројном, али одабраном публиком. Ову велику, а сићушну жену, заправо, никада ниједна непогода у животу није
спречила ни у чему.
Сњежана је правница, саветница у Министарству пољопривреде, блогерка, а бави се и онлајн маркетингом, писањем
пројеката у области заштите
људских права, плесом, много
путује и има пуно пријатеља.
Ако вас све то није импресионирало, онда ваља рећи и то да је
Сњежана особа која је то постигла упркос томе што су се због
обољења званог „Оstogenesis imperfecta” њене кости лоше развиле, те је остала врло ниска и
што због овог метаболичког поремећаја – не може да хода. А
сада поново прочитајте чиме се
све Сњежана бави.
– Ја себе волим и немам
проблем сама са собом, али

имам проблем са препрекама
и баријерама које други намећу особама с инвалидитетом. Свој хендикеп сам прихватила једнако као и било
коју другу физичку особину.
Одавно сам схватила да сви
имамо избор: хоћемо ли сваки тренутак искористити да
за себе направимо нешто лепо или ћемо стварати тренутке којих ћемо се сећати с кајањем и тугом – каже уз осмех
Сњежана.
Ова дивна жена рођена је у
Книну и већ са шест и по година морала је да почне с осамостаљивањем, јер је ишла у
школу удаљену 250 километара од куће. Подршка породице
и снага њене личности били су
добитна комбинација. Школовање је наставила у Црној Гори, а затим и на Правном факултету у Београду, где је са
деканом водила битку око постављања рампе за инвалидна
лица на улазу у зграду. Наравно, успела је. Усудила се и да
тужи авио-компанију ЈАТ, јер
су од ње тражили да за путова-

ње у Амстердам купи карту и
за пратиоца. После шест година, добила је спор.
– Напред ме не гура инат,
већ жеља за животом. Смета
ми то што околина не даје свима исте шансе на старту животне трке. Но, свака препрека,
сваки покушај спутавања мени
само дају додатни импулс да се
борим. Тежим да подстакнем
људе да шире своје видике и да
уверења о другима не граде на
основу физичког изгледа и
„естетике” – истиче Сњежана.
Ово је било њено треће гостовање у Панчеву, а организовали су га Ротари-клуб „Панчево – Михајло Пупин” и Дом
омладине. Када следећи пут
буде дошла у наш крај, не пропустите прилику да је упознате. Сваки тренутак проведен с
њом својеврсна је лекција.

Страну припремила
Драгана

Кожан

Мултијазичен додаток во неделникот / Мултијезички додатак у недељнику

на македонски јазик / на македонском језику
ВО ПАНЧЕВО, ВО ПЕТОК, 24 ЈУНИ 2016 / У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 24. ЈУНА 2016.

ЧУВАРИ НА ТРАДИЦИЈАТА
Од класика до
познати светски
хитови
» страница II

Мултикултуралностa
обврзува
и поврзува
» страница II

СЕДУМ ДЕЦЕНИИ ОД ДОСЕЛУВАЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ

ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВОЈВОДИНА
Првата генерација
на Македонците од разни
краеви на Македонија
во Војводина е доселена
во 1946 година, но
миграционите движења
во оваа насока траале
со години
Мостови на култура
со матицата, почнувајќи
од првата генерација до
најмладите се културно-уметничките друштва
Годинава се обележуваат седум децении од доселувањето на Македонците во Војводина. Големи групи доселеници, како од Македонија, исто
така и од Босна и Херцеговина и
други крајишта на некогашна Југославија, пристигнувале 1946 и наредната година. Миграционите движења во оваа насока траеле со години.
За македонскиот човек биле одредени Јабука, Качарево, Глогоњ, Пландиште, Вршац, Велика Греда, Хајдучица и друга места. Доаѓале луѓе од
секаде – од кривопаланечко, струшко, тетовско, прилепско, од поречкиот крај, од цела Македонија.

Некогашниот живот буди спомени

Ретко, во она време, некој знаел
каде и што е Војводина. Не носеле
речиси ништо, бидејќи им рекле, таму имате се, таму е ветена земја. Со
солзи на очите, и врзопи на рамо, ги
напуштале своите огништа. Првиот
воз „без возен ред“, со колонисти од
Македонија тргнал на 6 јануари 1946
година. Од железничката станица во
Панчево до Јабука некои доселениците биле довезени со санки. Ги
сместувале луѓето во напуштените

куќи на Германците, им давале нешто од облека, а добиле и земја. Охрабрени со плодната земја и укажаното гостопримство, во почетокот
претежно доаѓале земјоделци. Тие
нашле место под војводинското сонце и не се осеќале како граѓани од
втор ред.
Само во Јабука е доселено 561 семејство, со 3464 души. Меѓу нив бил
и Спасе Наумовски, од струшкото
село Мали Влај, кој по страдањата

во војната и тригодишното заточеништво во логорите на смртта во
Германија и Австрија, со петочлено
семејство, на 13 мај 1946 година, со
скели го поминале Дунав. Синот
Благоја Наумовски е роден на 7 декември истата година, како прво
машко колонистичко дете.
– Пред доаѓањето во Јабука, татко ми работел како зидар во Белград и околината. Донекаде, бил запознаен со тоа што ги очекувало
колонистите. Тој, како прекален човек имал за задача да ги убедува луѓето да тргнат кон широката и
плодна Војводина. Еден од нив го
прашал, зошто и тој не сака да се
придружи на групата од пеесеттина
сонародници кога е толку убаво.
Тоа било пресудно за доаѓањето на
нашето семејство. И ден денеска се
раскажува како татко ми прв во селото направил нова куќа, вели Благоја Нумовски.
– Но, сите не можеле да се прилагодат на пеколните лета и острата
кошава. Само од Качарево се вратиле десетина семејства, кои не можеле да ги преболат родните места.
Оние што останале, почнале полека
да се прилагодуваат. Тоа не се случило преку ноќ. Тешко се одвојувале од мотиката и српот.

Како поблиску
до македонскиот
јазик
» страница VII
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„МАЈКА МАКЕДОНИЈА”
Во градската управа на Панчево,
под мотото “Мајка Македонија“, на
почетокот на април, започна одбележувањето на големиот јубилеј – 70
години од доселувањето на Македонците во Војводина. Манифестацијата ја отвори Борче Величковски,
председател на Националниот совет
на македонската национална заед-

ница во Република Србија и притоа
најави разновидна културно-уметничка програма, посветена на овој
јубилеј.
Саша Павлов, градоначалникот
на Панчево и Бојан Ѓорѓев, министер-советник при Македонската
амбасада во Белград, на кејот на
Тамиш, во Панчево засадија даб,

како симбол на истрајноста и долговечноста. Дабчиња се засадени и
во парковите во Јабука, Качарево и
Глогоњ.
Во план е централната прослава
на овој јубилеј да се одржи во Панчево, најверојатно во август, годинава. Предвидени се изложби на
фотографии, снимање на докумен-

тарен филм, печатење на монографија, јавен конкурс за избор на
химна на Македонците во Србија и
други активности. Манифестацијата
ќе биде завршена со поставување
на споменик „Мајка Македонија“,
дело на вајарот Синиша Новески од
Белград. Веќе се работи на одредување на локација во Панчево.

Го сочувала
сопствениот
идентитет
» страница VIII
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ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА
ВО ГЛОГОЊ

Да не се заборават
корените

ИНФОРМИРАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТA ОБВРЗУВА
И ПОВРЗУВА
Првата страница на
македонски јазик во
неделникот „Панчевац“
објавена во април 1975
година
Годинава, мултијазичен
додаток и на македонски
јазик

Традицијата,
јазикот, обичаите и
културата во прв
план
Според очекувањата на господин Славко Јовановски,
директорот на Домот на културата „Младост“ од Глогоњ,
проектот „Да не се заборават
корените“ заживеа по шести
пат. Реализиран е на 11 јуни,
на отворен простор во Глогоњ. Во рамките на манифестацијата е одржан концерт
на македонски песни, игри и
музика.
Во програмата учествуваше фолклорната секција
при Домот на културата, и
се представи со шест македонски кореографии и пеачката група „Тоше Проески”
од Качарево, која се представи со македонски песни.
Сестрите Марковски и солистката Деска Јаќимовска
од Качарево ги воодушевија
присутните со по две изворни македонски песни. Настапиа и извонредната пејачка Биљана Герасимовска од
Глогоњ и гајдаџијата Жарко
Марковски од Качарево.

Сето оваа беше проткаено и со современата поезија
на младата, талентирана
поетка Милица Митковиќ,
од Куманово, инаку студентка по психологија во Белград.
За оваа прилика, здружението на жените „Глогонки“ приредија изложба на
ракотворби со македонски
мотиви, и традиционални
македонски специјалитети,
со кои учесниците и посетителите беа угостени.
- Следејќи го ритамот на
настаните, не можам а да
не бидам задоволен. Вистинско задоволство е што
оваа манифестација успешно ја реализираме од
2011 година, со цел да се
сочува традицијата, јазикот, обичајите и културата.
Воодушевен сум и од учесниците и од публиката, рече директорот на Домот на
културата, господин Јовановски.
Домаќините се надеваат
дека барем донекаде беа достојни на изреката „Низ Босна не пеј, низ Србија не играј, низ Македонија, не играј
и не пеј“.

Според бројноста на Македонците, панчевачката општина е на прво место во Република Србија. Нема село каде што не
живеат Македонци. Претежно се населени во Јабука, Качарево, Глогоњ, но и во самиот град. Со право се вели, дека Јабука за
Македонците е нешто што и Ковачица за
Словаците. Со други зборови, Јабука е
„најмакедонското“ село во Србија.
Токму поради тоа, во април 1975 година
во весникот „Панчевац“ е објавена првата
страница на македонски јазик. Во овој неделник, од 1976 до 1991 година, страницата излегуваше еднаш месечно. И на брановите на Радио Панчево се
слушаше македонски збор.
Емисијата „Радио весник“
се емитуваше секој четврток, а „Нова Македонија“,
со извонреден тираж (во
тие години во Македонија),
имаше постојана дописничка од Војводина.
Тоа беа години кои ги
помниме по тоа што во
панчевачката општина
постоеше и преведувачката служба за македонски
јазик. Собраниските материјали се преведуваа на
македонски, унгарски, романски и словачки јазик.
Делегатите имаа право на
седниците на општинското собрание и неговите работни тела да
дискутираат на својот мајчин јазик.
По повод 30 годишнината од доселувањето на Македонците во Јабука, „Панчевац“ издаде двојазична монографија
на македонски и српски јазик. Ова изда-

Екипа од „Панчевац”, работа и дружење

ние го подготвија некогашните новинари на „Панчевац“: Петар Меји, Јован
Николиќ и Верка Митковска.
До 1991 година во училиштето „Гоце
Делчев“ во Јабука, безмалку сите ученици,
а ги имаше околу осумстотини, го учеа
јазикот на општествената средина – македонскиот. Поради бурните и тешки времиња, емисијата е укината
пред да се укине страницата, но тука не се застана.
По повод стогодишнината од Илиндеското востание, на ТВ Панчево, на
втори август, 2003 година,
е емитувана получасовната емисија „МАК-мостови“ на македонски јазик.
Тоа е воедно прва емисија
на овој јазик на панчевачката телевизија. Гледачите
имаа прилика да видат и
два разговора за актуелните теми со Борислава
Крушка, тогашната председателка на Сообранието
на Општината Панчево и
Виктор Димовски, тогашен амбасадор на Република Македонија во Република Србија и Црна Гора.
Според името на емисијата, гостите порачаа дека мостовите на соработка помеќу соседите треба да бидат поцврсти и
поблиски.

Сето тоа што е работено на македонски
јазик во локалните средства за информирање, беше нешто единствено во Република Србија. Целта беше и остана информирањето, образованието и творештвото
да бидат мостови на зближување помеѓу
Македонија и Србија и афирмација на
припадниците на македонската заедница
во повеќенационалната средина, како
што е панчевачката, каде што место под
сонцето најдоа припадниците на 26 малцински заедници и етнички групи.
Градот Панчево преку проектно кофинансирање, од областа на информирањето и овој пат овозможи на страниците
на „Панчевац“ мултијазичен додаток, на
романски, унгарски, словачки, се разбира и на македонски јазик. И овој проект
е доказ дека мултиркултуралноста поврзува, но и обврзува.
Денес, Македонците во Република
Србија се информираат преку електронските и печатените медиуми, и тоа преку
емисијата „Македонско сонце„ и „Палета„ на ТВ Војводина, „Банатско сонце”
на ТВ Панчево, месечникот „Македонска виделина“, „Алка“, “Sуница“ и „Видело“. Спомнатите печатени информативни средства се достапни на мал број на
читатели. Актуелна е и радио-емисијата
„Македонијум“, коjа се емитува еднаш
неделно, секоја среда, во 23 часот, на
брановите на радио Војводина, со актуелности од Република Македонија.

НЕРАЗДВОЈНИ: АЛЕКСАНДРА-САШКА КЛЕНКОВСКА СО ВИОЛИНА

ОД КЛАСИКА ДО ПОЗНАТИ СВЕТСКИ ХИТОВИ
Освојила бројни
музички награди
и признанија на
домашна сцена и
меѓународни музички
смотри
Таа никогаш не
се нашла во сенка
на славниот брат,
кларинетистот
Вељко Кленковски
Пеачките способности
не ги открива на
пошироките маси
Презимето Кленковски е познато и вон границите на нашата земја. Најпрвин , поради
талентираниот кларинетист
Вељко Кленковски. По неговите стапки набргу тргнала и
сестра му Александра-Сашка
Клековски. Нејзиниот, две године постар брат веќе свирел,
па и таа сакала да се бави со
музиката. Со виолината другарува од својата петта година. Љубовта кон музиката им
ја пренел татко им Милко, како кларинетист во оркестарот
на милицијата, во Белград.
– Ниту на мене ниту на
Вељко не не ни беше наметнато да свириме. Тоа се случи од
љубовта кон инструментите,
кон музиката и сето она што е
поврзано со неа. Тоа што се
бавам со музиката напрви да
бидам многу блиска со брат

Музиката и е во душа

ми и родителите. Мајка ми
Иванка не е од нашата бранша, но таа живее за секој наш
здив, за секој наш успех, истакнува оваа млада и талентирана Панчевка.
Трудот на Сашка одамна е
крунисан со вредни успеси.
Таа зад себе има богата музичка каријера и награди освојени на домашна сцена и на
меѓународни музички смотри. Поради нејзиниот личен
успех никогаш не се нашла во
сенката на славниот брат. Напротив, заедничко им е тоа
што се школувале и усовршу-

вале во странство. Вељко има
завршено
постдипломски
студии во Париз, а Сашка успешно завршила прва година
студии на Руската музичка
академија во Москва.

години работи во Симфонијскиот оркестар на РТС.
Вељко е вработен бо Белградската Фихармонија.Тие и понатаму се прилагодуваа на музичката сцена во земјава и во
странство.Често пати настапувале заедно и во својот град
– Панчево, кој посебно има
сторено за Вељко, за време на
неговото школување.
– Потешко можеме да ги следиме трендовите. Финасиите не
дозволуваат да одиме во
странство на усовршување и
натпреварување. Најповеќе ја
сакам класичната музика, но
како самохрана мајка морам да
мислам и за иднината на своите деца. До сега успевав да се
прилагодам кон обврските,
благодарејки на моите родители кои и премногу се посветени на сите нас. Порано внимателно бирав музикa која сакав
да ја свирам. Не работев по комерцијалните принципи. Сега
сум свртена и кон клупската
свирка. Со добра екипа свири-

Порано внимателно
бирав музика

Поради финансијски потешкотии (не било лесно да се
школуваат и усовршуваат два
студента во странство), сакала
– несакала, Сашка била принудена да ја напушти Русија и
да го продолжи студирањето
на Факултетот на музичката
уметност во Белград и веќе 20

Сашка и Вељко – со
инструменти од мали нозе

ме познати светски хитови во
комбинација со домашни.Веќе
имаме закажано дваесет настапи по клубовите во Србија,
Босна, Хрватска, Црна Гора.
Размислуваме да настапуваме
и во Македонија. Значи, немам
слободни викенди. И октомври ми е „ распродаден“. Тешко е, но поради иднината на
децата морам да се снаоѓам.
И ќерките на сестрата и
братот се определиле за
уметност

По нејзините патеки трагнала и ќерка и Николета. И таа
е уметничка душа . Се определи за балет. Со свои 14 годи
има освоено бројни признанија, како кај нас исто така и
во странство, подвлекува
Сашка.
Оваа грациозно девојче е
ученичка во Балетското училиште „Димитрије Парлиќ”
во Панчево и одамна веќе зацртала балетот да и биде
нејзино идно определување.
Дека „иверот не паѓа подалеку од кладата“, потврдува и
Јована Кленковска, ќерка му
на Вељко, која се определила
за уметност. Посветена е на
латино –америчкото танцување. Двете девојчиња уживаат
во она што го работат, а за
материјалниот момент, барем
за сега, не размислуваат.
Својата умешност веќе ја
покажува и дванаесетгодишниот Вук. Синот на познатата
панчевачка виолинисткиња
изгледа на време ги „одмерил“ професиите, проценувајки дека мелем за душата е

музиката, а исплатливо и рационално занимање, според
него, претпоставуваме, е
спортот. Тој упорно и со елан
тренира фудбал во „Динамо“,
во Панчево.
Нашата соговорничка ни
открива дека убаво пее, но само за своја душа, а понекогаш
и за пријателите. Се нашали и
ни рече – да била пеачка не би
имала финасијски потешкотии. Но, сепак прифати дека не
е се во парите, бидејки таа се
врзува и поврзува со музиката. Секоја композиција што ја
изведува ја врзува за некоја
друга личност и на неа ја посветува. Понекогаш своите настапи ги посветува на родителите, без кои, како вели, не би
истрајала во она што го работи. Посебно ја сака шпанската
и еврејската музика. Преку
студијски снимања соработува со Бајага и со „Фрајли“. Повеќе од два месеца свири на
електрична виолина.
Едно е сигурно: децата на
Иванка и Милко можат да се
пофалат со познати уметнички биографии, многу дипломи
и признанија. И приказните за
внуците заслужуваат посебно
внимание, бидејки од мали
нозе ги учеле да го вреднуват
трудот и да го потврдуват талентот. И тие веќе се предодредени за успех. Дедо им Милко, по кој знае кој пат се осмевнува и вели: „Убаво е да
бидеш талентиран и вреден,
но кога даровитоста почнува
да се усовршува тоа знае да
кошта“...
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ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ
Од класике
до познатих
светских хитова
» страна IV

Мултикултуралност
обавезује
и повезује
» страна IV

СEДАМ ДЕЦЕНИЈА ОД ДОСЕЉАВАЊА МАКЕДОНАЦА

ИСТОРИЈА МАКЕДОНАЦА У ВОЈВОДИНИ
Прва генерација
Македонаца из разних
крајева Македоније у
Војводину досељена је
1946. године, но
миграциона кретања у
овом смеру трајала су
годинама
Мостови културе
са матицом, почевши
од прве генерације
до најмлађих, су
културно-уметничка
друштва
Ове године се обележава седам деценија од досељавања Македонаца у
Војводину. Велике групе досељеника, како из Македоније, тако и из
Босне и Хецеговине и других
крајева некадашње Југославије,
пристизале су 1946. и наредне године. Миграциона кретања у овом
смеру трајала су годинама. За македонског човека били су одређени
Јабука, Качарево, Глогоњ, Пландиште, Вршац, Велика Греда, Хајдучица и друга места. Долазили су људи из кривопаланачког, струшког,
тетовског, прилепског, поречког
краја, из читаве Македоније.

Засађен храст – симбол истрајности и дуговечности

Ретко је у оно време неко знао где
је и шта је Војводина. Нису носили
малтене ништа, јер су им рекли да
тамо имају све, да је тамо обећана
земља. Са сузама у очима и завежљајима на рамену, напуштали су
своја огњишта. Први воз „без возног
реда” са колонистима из Македоније
кренуо је 6. јануара 1946. године. Са
железничке станице у Панчеву, неки

колонисти су до Јабуке били довезени санкама. Смештали су људе у напуштене куће Немаца, давали су им
нешто од одеће, а добили су и земљу.
Охрабрени плодном земљом и указаним гостопримством, у почетку су
претежно долазили пољоповредници. Они су нашли место под војвођанским сунцем и нису се осећали
као грађани другог реда.

Само у Јабуку је досељена 561
породица, са 3.464 душа. Међу њима је био и Спасе Наумовски, из
струшког села Мали Влај, који је,
након страдања у рату и трогодишњег заробљеништва у логорима смрти у Немачкој и Аустрији,
са петочланом породицом, 13.
маја 1946. године, скелом прешао
Дунав. Његов син Благоја Наумовски рођен је 7. децембра исте
године, као прво мушко колонистичко дете.
– Пред долазак у Јабуку, отац ми
је радио као зидар у Београду и
околини. Донекле, био је упознат са
тиме шта је очекивало колонисте.
Он је, као прекаљен човек, имао задатак да убеђује људе да крену ка
широкој и плодној Војводини.
Један од њих га је питао зашто и он
не жели да се придружи групи од
око педесет сународника, кад је толико лепо. То је било пресудно за
долазак наше породице. И дан-данас се прича како је мој отац први у
селу направио нову кућу – каже
Благоја Наумовски.
Но, нису сви могли да се прилагоде пакленим летима и оштрој кошави. Само из Качарева се вратило
око десет породица, које нису могле
да преболе родна места. Они који су
остали, почели су полако да се прилагођавају.

Проналажење
нових решења
» страна V

Наставак на страни V

„МАЈКА МАКЕДОНИЈА”
У Градској управи Панчева, под мотом
„Мајка Македонија”, почетком априла
започето је обележавање великог јубилеја – 70 година досељавања Македонаца у Војводину. Манифестацију је
отворио Борче Величковски, председник Националног савета македонске
националне заједнице у Републици

Србији, и при том је најавио разноврсан културно-уметнички програм посвећен овом јубилеју.
Саша Павлов, градоначелник Панчева, и Бојан Ђорђев, министар-саветник при Македонској амбасади у Београду, на тамишком кеју,
у Панчеву, посадили су храст, као

симбол истрајности и дуговечности.
Храстови су посађени и у парковима
у Јабуци, Kачареву и Глогоњу.
У плану је да се централна прослава овог јубилеја одржи у Панчеву,
највероватније у августу ове године.
Предвиђене су изложбе фотографија,
снимање документарног филма,

штампање монографије, јавни конкурс за избор химне Македонаца у
Србији и друге активности. Манифестација ће бити заворена постављањем споменика „Мајка Македонија”,
дела вајара Синише Новеског из Београда. Ради се на томе да се одреди
локација у Панчеву.

Изазов за
Струмичане
» страна VIII
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У РЕАЛИЗАЦИЈИ ДОМА КУЛТУРЕ У ГЛОГОЊУ

ИНФОРМИСАЊЕ НА МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ

Да се корени не
забораве

МУЛТИКУЛТУРАНОСТ ОБАВЕЗУЈЕ
И ПОВЕЗУЈЕ
Прва страница на
македонском језику у
недељнику
„Панчевац”
објављена у априлу
1975. године
Ове године, нови
мултијезични
додатак

Традиција, језик,
обичаји и култура у
првом плану

гајдаш Жарко Марковски
из Качарева.
Све ово било је проткано
савременом поезијом младе
талентоване
песникиње
Милице Митковић из Куманова, иначе студенткиње
психологије у Београду.
За ову прилику, удружење жена „Глогоњке” приредило је изложбу рукотворина са македонским мотивима, као и традиционалне
македонске специјалитете,
којима су учесници и посетиоци били угошћени.
– Пратећи ритам догађаја,
не могу да не будем задовољан. Право задовољство је
што ову манифестацију успешно реализујемо од 2011.
године, са циљем да се очува
традиција, језик, обичаји и
култура. Одушевљен сам и
учесницима и публиком –
рекао је директор Дома културе, господин Јовановски.
Домаћини се надају да су
барем донекле били достојни изреке „Кроз Босну
не певај, кроз Србију не играј, а кроз Македонију нит’
играј, нит’ певај”.

У складу са очекивањима
господина Славка Јовановског, директора Дома
културе „Младост” у Глогоњу, пројекат „Да се не
забораве корени” заживео
је по шести пут. Реализован је 11. јуна, на отвореном простору у Глогоњу. У
оквиру манифестације,
одржан је концерт македонских песама, игара и
музике.
У програму су учествовали фолклорна секција при
Дому културе, која се представила са шест македонских кореографија, и певачка група „Тоше Проески” из
Качарева, која је певала македонске песме. Сестре
Марковски и солисткиња
Деска Јаћимовска одушевиле су присутне певајући по
две изворне македонске
песме. Наступили су и изванредна певачица Биљана
Герасимовска из Глогоња и

У односу на број Македонаца,
панчевачка општина је на
првом месту у Републици
Србији. Нема села у коме не
живе Македонци. Претежно
су насељени у Јабуци, Качареву, Глогоњу, али и у самом
граду. С правом се говори да
је Јабука за Македонце што и
Ковачица за Словаке. Другим
речима, Јабука је „најмакедонскије” село у Србији.
Управо због тога, у априлу
1975. године, у новинама
„Панчевац” објављена je прва
страница на македонском
језику. У овом
недељнику, од
1976. до 1991. године, страница је
излазила једанпут месечно. И
на таласима Радио Панчева слушала се македонска реч. Емисија
„Радио весник”
емитована је сваког четвртка, а
„Нова Македонија”, са изванредним тиражом
(тих година у
Македонији), имала је сталну
дописницу из Војводине.
То су биле године које памтимо по томе што је у панчевачкој општини постојала

Екипа „Панчевца”, рад и дружење

преводилачка служба за македонски језик. Скупштински материјали превођени су
на македонски, мађарски, румунски и словачки језик. Делегати су имали право да на
седницама Скупштине и њених радних тела дискутују на
свом матерњем језику.
Поводом тридесетогодишњице од досељавања Македонаца у Јабуку, „Панчевац” је
издао двојезичну монографију на македонском и српском
језику. Ово издање су приредили
некадашњи новинари „Панчевца”: Петар Мејић,
Јован Николић и
Верка Митковска.
До 1991. године, у школи „Гоце
Делчев” у Јабуци,
готово сви ученици, а било их је
око осам стотина,
учили су језик
друштвене средине – македонски. Због бурних и тешких
времена, емисија је укинута
пре укидања странице, али ту
се није стало.

Поводом стогодишњице
Илинданског устанка, на ТВ
Панчево, 2. августа 2003. године, емитована је получасовна емисија „МАК-мостови”. То је уједно и прва емисија на овом језику на панчевачкој телевизији. Гледаоци
су имали прилику да виде и
два разговора о актуелним
темама са Бориславом Крушком, тадашњом председницом Скупштине општине
Панчево, и Виктором Димовским, тадашњим амбасадором Републике Македоније
у Републици Србији и Црној
Гори. У складу са именом
емисије, гости су поручили да
мостови сарадње међу суседима треба да буду чвршћи и
блискији.
Све то што је рађено на македонском језику у локалним
средствима за информисање,
било је нешто јединствено у
Републици Србији. Циљ је
био и остао да информисање, образовање и стваралаштво буду мостови зближавања између Македоније и
Србије и афирмација припадника македонске заједнице у вишенационалној средини као што је панчевачка,

где су место под сунцем пронашли припадници 26 мањинских заједница и етничких група.
Град Панчево je из области
информисања, преко пројектног суфинансирања, и овог
пута омогућио, на страницама „Панчевца”, мултијезички
додатак на румунском, мађарском, словачком и, разуме се,
на македонском језику. И овај
пројекат је доказ да мултикултуралност повезује, али и
обавезује.
Данас се Македонци у Републици Србији информишу преко електронских и
штампаних медија, и то преко емисије „Македонско сонце” и „Палета” на ТВ Војводина, „Банатско сонце” на
ТВ Панчево, месечника „Македонска виделина”, „Алка”
„Sуница” („Дуга”) и „Видело”. Споменута штампана
информативна средства доступна су малом броју читалаца. Актуелна је и радио-емисија „Македонијум”, која
се емитује једном недељно,
сваке среде у 23 часа, на таласима Радио Војводине, са актуелностима из Републике
Македоније.

НЕРАЗДВОЈНИ: АЛЕКСАНДРА САШКА КЛЕНКОВСКА СА ВИОЛИНОМ

ОД КЛАСИКЕ ДО ПОЗНАТИХ СВЕТСКИХ ХИТОВА
Освојила бројне
музичке награде и
признања на домаћој
сцени и
међународним
музичким смотрама

Због финансијских потешкоћа (није било лако да се
школују и усавршавају два
студента у иностранству),
хтела не хтела, Сашка је била
приморна да напусти Русију и
да продужи студирање на Факултету музичке уметности у
Београду, и већ 20 година ради у Симфонијском оркестру
РТС-а. Вељко је запослен у
Београдској филхармонији.
Они се и даље прилагођавају
музичкој сцени у земљи и
иностранству. Често су наступали заједно у свом граду
Панчеву, који је много учинио за Вељка, за време његовог школовања.
– Теже је следити трендове.
Финансије не дозвољавају да
идемо у иностранство на
усавршавање и такмичења.
Највише волим класичну музику, али као самохрана мајка
морам да мислим и на будућност своје деце. До сада сам
успевала да се прилагодим
обавезама захваљујући роди-

Она се никада није
нашла у сенци
славног брата,
кларинетисте Вељка
Кленковског
Певачке способности
не открива ширим
масама
Презиме Кленковски познато
је и ван граница наше земље.
Пре свега, због талентованог
кларинетисте Вељка Кленковског. Његовим стопама
убрзо је кренула и сестра,
Александра Сашка Кленковски. Њен брат, две године старији, већ је свирао, па је и она
пожелела да се бави музиком.
Са виолином се дружи од
своје пете године. Љубав ка
музици им је пренео отац
Милко, који је некада свирао
кларинет у Оркестру полиције у Београду.
– Ни мени ни Вељку није било наметнуто да свирамо. То
се десило из љубави према
инструментима, музици и
свему што је повезано са тим.
То што се бавим музиком
учинило је да будем много
блиска са братом и родитељи-

Музика јој је у души

ма. Наша мајка Иванка није
из наше бранше, али живи за
сваки наш дах, успех – истиче
ова млада и талентована Панчевка.
Сашкин труд одавно је крунисан вредним успесима. Она
за собом има богату музичку
каријеру и награде освојене
на домаћој сцени и међународним смотрама. Баш зато
што је и сама успешна, ника-

да се није нашла у сенци славног брата. Напротив, заједничко им је то што су се школовали и усавршавали у иностранству. Вељко је завршио
постдипломске студије у Паризу, а Сашка је успешно завршила прву годину студија
на Руској музичкој академији
у Москви.
Раније сам пажљиво бирала музику

Сашка и Вељко са
инструментима од малих ногу

тељима, који су много посвећени свима нама. Раније сам
пажљиво бирала музику коју
желим да свирам. Нисам радила руководећи се комерцијалним принципима. Сада
сам окренута и клупској
свирци. Са добром екипом
свирам светске хитове, у комбинацији са домаћим. Већ
имамо заказано двадесет наступа у клубовима у Србији,
Босни, Хрватској, Црној Гори.
Размишљамо да наступамо и
у Македонији. Значи, немам
слободне викенде. И октобар
ми је „распродат”. Тешко је,
али зарад будућности моје деце морам да се сналазим.
И ћерке сестре и брата су се
определиле су се за уметност.
Њеним путем кренула је и
кћерка Николета. И она је
уметничка душа. Определила
се за балет. „Са својих 14 година има освојена бројна
признања, како код нас, тако
и у иностранству”, подвлачи
Сашка.
Ова грациозна девојчица
ученица је Балетске школе
„Димитрије Парлић” из Панчева и одавно је зацртала да ће
балет да буде њено будуће
опредељење. Да ивер не пада
далеко од кладе потврђује и
Јована Кленковска, Вељкова
кћерка, која се определила за
уметност. Посвећена је латиноамеричким плесовима. Обе девојчице уживају у ономе што
раде, а о материјалним моментима, за сада, не размишљају.
Своју умешност већ показује и дванаестогодишњи

Вук. Син познате панчевачке
виолинисткиње изгледа је на
време „одмерио” професије,
процењујући да је музика мелем за душу, а исплативо и
рационално занимање по њему је, претпостављамо, спорт.
Он упорно и са еланом тренира фудбал у „Динаму” у
Панчеву.
Наша саговорница нам открива да лепо пева, но само за
своју душу, а понекад и за
пријатеље . Нашалила се и
рекла како не би имала финансијских тешкоћа да је била
певачица. Сваку композицију
коју изводи везује за неку
личност и њој је посвећује.
Понекад, своје наступе посвећује родитељима без којих,
како каже, не би истрајала у
ономе што ради. Посебно воли шпанску и јеврејску музику. Преко студијских снимања сарађује са Бајагом и
„Фрајлама”. Дуже од два месеца свира електричну виолину.
Једно је сигурно: Иванкина
и Милкова деца могу да се
похвале својим познатим
уметничким биографијама,
многим дипломама и признањима. И приче о унуцима заслужују пажњу, будући да су
их од малих ногу учили да
вреднују труд и потврђују таленат. И они су већ предодређени за успех. Њихов деда
Милко, по ко зна који пут,
осмехује се и каже: „Лепо је
да будеш талентован и вредан, али када даровитост
почне да се усавршава, то зна
да кошта...”

V

Петак, 24. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЛИЛЈАНА ЛАЗАРЕСКА, ПРОФЕСОРКА МАКЕДОНСКОГ ЈЕЗИКА,

ИЗУЧАВАЊЕ ЈЕЗИКА МАЊИНСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

КАКО СЕ ПРИБЛИЖИТИ МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ

Проналажење нових
решења

Од првог до четвртог
разреда, у Јабуци,
македонски језик са
елементима
националне културе
учи око тридесеторо
деце, а у Качареву
око десеторо
Да се ситуација у
вези са очувањем
језика сагледа на
озбиљнији начин
За људе у вишенационалној
средини није чудно кад на аутобуској станици, у јавном
превозу или на улици чују
разговоре на македонском,
румунском, словачком или
неком другом језику. О томе
какво је стање са изучавањем
и очувањем македонског језика у панчевачком крају, разговарали смо са Лилјаном Лазареском, новинарком и професорком македонског језика.
– Велики број Македонаца је
заборавио матерњи језик.
Оправдање траже у недостатку саговорника у мешовитим
браковима, утицају средине у
којој живе, ретким контактима са матицом. Неки од њих
су потиснули језик мислећи
да може да им смета, јер желе
што лакше и боље да се прилагоде средини у којој живе –
каже Лилјана Лазареска.
По причи наше саговорнице,
један од разлога за запостављање матерњег језика – македонског, је неорганизованост
Македонаца у Србији после
распада некадашње заједничке државе. Последњих неколико година улажу се озбиљни напори да се неке ствари
исправе.
Сагледавајући ситуацију по
питању остваривања права
на образовање на матерњем
језику, Национални савет македонске заједнице је пре неколико година организовао
курсеве македонског језика
под мотом „Добро дошли на
македонски језик”. Сматрало
се да би овај облик изучавања
матерњег језика могао да подстакне Македонце, али, и поред тога што су били успешни, укинути су.
Не пратимо усавршавања

– Да трошимо речи на то колико је важно образовање на
језицима националних заједница, непотребно је. Ми још
увек полемишемо по том пи-

тању. И овог пута ћецијама, уз изговор да
мо се подсетити: од
деца не могу да се снађу,
досељавања Македоа најболнији изговор
наца у Војводину, све
представља питање чедо 1960. године, насму ће им служити. Уптава се одвијала на
раво то питање предмакедонском, а затим
ставља и највећи прона српском језику.
блем. Македонци не моМакедонски језик се
гу да сагледају благодеучио факултативно,
ти неговања и чувања
као језик друштвене
матерњег језика. О губсредине (по жељи
љењу идентитета немају
ученика). До 1991. говремена да размишљају
дине готово сва деца
поред свакодневне боручила су македонски
бе за опстанак. Предрајезик. Због неопредесуде да би учење још једљивања ученика, наног предмета било оптекон те године прекирећење за њихову децу,
нуто је учење овог
и да од знања македонјезика. Током ових
ског језика нема корисгодина, губи се нати, даје одговор на пиционални идентитет
тање зашто се мали број
Македонаца, будући
ученика опредељује за
да млади све више
учење македонског језипричају српски језик,
ка.
а постепено прихваОво стање би донектају и обичаје нове
ле могло да се исправи
средине. Убрзању тог
ако се предузму брзе и
процеса доприносе и
визионарске акције,
Лилјана Лазареска: „Чине се напори,
родитељи који своју
које ће допринети да
али тешко до циља”
децу не подстичу да
Македонци
промене
уче матерњи језик. Ситуација је две године – наглашава Ла- мишљење и да сагледају потје из дана у дан све сложенија зареска.
ребу за неговањем, чувањем и
Стварност је оваква. Од учењем језика. Потребно је да
– каже наша саговорница.
– После дугогодишњих на- првог до четвртог разреда, у се сви замислимо над последпора, у школској 2012/13. го- Јабуци, македонски језик са ицама онога што смо могли, а
дини, по свим правилима и елементима националне кул- нисмо урадили, да ставимо
прописима Републике Србије, туре учи око тридесеторо деце, личне интересе у други план,
омогућено је изучавање маке- а у Качареву око десеторо. Пре да сагледамо будућност и издонског језика са елементима две године је одштампан уџбе- нађемо решење за унапређинационалне културе. За поче- ник за први разред, а на крају вање стања, каже – Лилјана
так, настава је започета само у ове је одштампан и за други.
Лазареска.
ОШ „Гоце Делчев” у Јабуци, уз Изумиру и дијалекти
– Само желим да апелујем и
законски минимум од пет Поражава чињеница добијена замолим институције у Макеученика. Иако су припреме за из истраживања на терену да донији које се баве проблемапочетак наставе дуго правље- само још један мали број људи тиком очувања језика, култуне, ипак смо наставу започели активно негује матерњи језик, ре и традиције да посвете мабез уџбеника, без икаквих по- кроз разговоре са својим су- ло више пажње, осим на ма-

ЛИНГВИСТИ ЗАБРИНУТИ
У истраживањима више лингвиста, дошло се до закључка да се у Републици Србији македонски језик полако губи. Лингвисти поручују да је језик жива материја која се свакодневно
мења под утицајем многих објективних и субјективних фактора, али то не може да буде оправдање за непредузимање мера. Суочени са суровом реалношћу добијеном на основу резултата теренског истраживања и кроз свакодневне контакте са Македонцима из Војводине, неколико професора македонског језика и лингвиста је, са циљем да се направи атмосфера за
лакши рад на том пољу, формирало Удружење македонаца и поборника македонске културе
у Панчеву и у Републици Србији, са скраћеним именом Македонски центар „Блаже Конески”, Панчево, који, нажалост, поред недостатка финансијских средстава, није дао жељене резултате.
моћних средстава. Пред собом сам имала децу која нису
познавала језик, а наставни
програм је направљен за децу
која владају језиком. Уз добру
вољу, таблу, креду, копиране
текстове из уџбеника који никако да се одштампа, прошло

народницима или члановима
породице. Полако, али сигурно, изумиру дијелекти које су
старији до сада неговали и чували као највеће богатство.
Неки од њих нису могли, или
намерно нису преносили матерњи језик млађим генера-

кедонски језик у Македонији
и на језик Македонаца у другим земљама. Из овог се могу
извући многи закључци и то
би требало да буде тема за
константно размишљање и
изналажење решења – категорична је Лазареска.

Македонски језик уче од првог разреда
На крају школске године,

свим родитељима и старатељима у Републици Србији,
чија деца похађају основну
школу, упућен је анкетни
лист са циљем информисања
о могућностима изучавања
језика и културе националних мањина, уз друге облике
ваннаставних активности.
Обухваћено је 14 језика који
се негују, међу њима и македонски.

У току школске 2016/17. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедиће за заинтересоване ученике у Републици
Србији изучавање језика и
културе националних мањина, кроз разноврсне облике
ваннаставних активности,
односно факултативне наставе зимске и летње школе, радионице или неки други вид
рада.

ХОРИЋ „ПИЛИЋИ”

Нове наде
Бројни врхунски

музичари су још
као деца заволели
музику – певање.
То су радили из забаве, а касније су
их труд и квалитет
повукли напред.
Од октобра прошле
године, у Јабуци се
музици посвећује
око петнаесторо
деце из забавишта
Награђују их аплаузима
и првог и другог
разреда основне
школе. Они су чланови хори- начин представили су се и у
ћа „Пилићи”. Под будним новогодишњем програму на
оком наставника музичког ТВ Војводина. Омиљене песобразовања Милета Макси- мице на македонском језику
мовића, два пута недељно, у су им „Јелко, јелко порасти
Дому културе у Јабуци се још два, три педеља”, „Макеприпремају за предстојеће донско девојче”, „Дунуо је венаступе. На репертоару су им трић развигорац”. Када се рапопуларне новогодишње, бо- ди о македонским песмама,
жићне, ускршње и друге пес- њих боље прихватају ученици
мице. Певају на српском и ма- који уче македонски језик.
– Један од циљева је да разкедонском језику. Значајније
наступе су имали на фестива- вијамо другарство, љубав ка
лу „Први глас Јабуке”, у Дому песми и игри, али и да вратимо
културе у Глогоњу и у Дому углед дечјем фестивалу „Први
културе у Јабуци поводом да- глас Јабуке”. Ова дечица би
требало да буду нова нада муна школе „Гоце Делчев”.
Заједно са старијим друга- зичке сцене у Јабуци – нагларима из школе, на најлепши шава њихов руководилац.

СEДАМ ДЕЦЕНИЈА ОД ДОСЕЉАВАЊА МАКЕДОНАЦА

УСКОРО У ЈАБУЦИ

Историја Македонаца у Војводини

На помолу ново
братимљење

Наставак са стране III

То се није десило преко ноћи. Тешко су
се одвајали од мотике и српа. Када су видели да је уз механизацију лакше и да су
приноси бољи, окренули су лист.
Песма и коло су их годинама одржавали. Преко дана су радили, а увече се
скупљали, певали и играли. Нису имали
много времена за туговање за напуштеним домовима. Трудили су се да успеју и
обезбеде бољи живот за породице. И
после 70 година од досељавања, у местима где живи већи број Македонаца говори се као у Прилепу, Охриду, Битољу,
Кичеву, Кривој Паланци, као и у Македонији – македонским језиком.
Одавно Војводина није непозната и
туђа за Македонце који живе на њеном
плодном тлу. Живи македонски човек у
слози са другима, осећа се као да је одувек ту и дели судбину са још 26 националности које живе и раде у равници.
Велики број Македонаца поседује земљу,
а то их у овим данашњим условима ослобађа озбиљнијих брига економске
природе.
То не значи да су Македонци само ту
нашли своју шансу. На овом простори-

ма пољопривреда им је у почетку била
приоритет, но нису ишчезле амбиције
да успеју и на другом плану. Примера за
то из свих могућих професија има без-

Идејно решење за споменик

број. Међу успешним људима има и доктора, музичара, инжењера, механичара,
пекара...
Данас у Војводини живи пета, можда
и шеста генерација Македонаца. Тачно
је да је прошло много година, али године и удаљеност нису утицали на то да се
заборави родни крај. Песма и реч приближавају родну груду. Тако је било, тако ће и остати и после ових 70 година.
Са друге стране опет, Македонци су у
својој домовини лојални грађани
Србије. Срасли су са војвођанском земљом и нема разлога да се не осећају као
домаћини.
Анализирајући податке Републичког
завода за статистику у Београду, преко
пописа из 2011. године добија се стварна слика о бројности Македонаца у Републици Србији, без Косова и Метохије. Данас, у држави живи 22.755 Македонаца. У централној Србији 12.363,
а у АП Војводини 10.392. Највећи број
од њих живи у Београду – 6.970, у Јужном Банату – 6.548, од којих 4.558 у
општини Панчево. Између два последња пописа (од 2002. до 2011. године),
број Македонаца, без Косова и Метохије, мањи је за 12%.

Некада су они одлучивали
Прошло је 27 година од братимљења Јабуке и Парменца,
села у близини Чачка. Старији
житељи ових села знају како и
зашто је дошло до братимљења, и то у другој половини јуна,
далеке 1989. године. Да би дошло до сарадње између Јабуке и
Парменца, пресудна је била популарна емисија „Знање имање”,
организована 1989. године. Домаћини су били Јабучани, а
противничка екипа учесници

из Парменца. Победу су однели Јабучани, но гости се нису
наљутили, напротив – већ
следеће године су се збратимили. Пријатељство и повремени
сусрети трају и дан данас. Још
од првог сусрета, гости се дочекују песмом и игром.
На помолу је ново братимљење Јабуке са Македонским
Бродом, из поречког краја.
Ускоро се очекује и делегација Македонског Брода.

VI

Петак, 24. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРИЧА О ЕЛИЦИ МИЦКОСКОЈ

САЧУВАЛА ЈЕ СОПСТВЕНИ ИДЕНТИТЕТ
Неке рукотворине које
поседује могу се видети
само у етнографским
збиркама или изложбама
удружења – чувара
традиције
Више од двадесет гоблена, прелепих
ћилима, изванредних плетених чаршава, завеса и таписерија, за чију је израду потребно много времена, труда и
креативности, красе дом породице
Мицкоски из Панчева: Елице, Боривоја и њиховог сина Новице. Неке од
рукотворина које поседују могу се видети у етнографским збиркама или изложбама удружења – чувара традиције.

вим у Панчеву. Супруг је као млађи
дошао у Србију, прво у Београд, а потом у Панчево, где је мој свекар Нофит
имао посластичарницу, која је касније
прерасла у породичну. У посластичарници „Београд”, у центру Панчева, ја
сам радила пуних четрдесет година, до
пензионисања – каже наша саговорница.
Враћамо се на причу о томе како је
Елица и после дугих година успела да
сачува сопствени идентитет и да се уклопи у средину у којој живи. Она се радује сусретима са свима онима који
желе да науче нешто о бивствовању
македонског човека и несебично дели
тајне за припремање слатког, компота,
националних јела, традиције и обичаја. У везењу и плетењу одувек је била

ски језик. У близини старе куће, изградили су нову, сопственим трудом и
уз помоћ рођака из Македоније. Касније, Загорка се преселила у Београд, а
Елица се „спријатељила” са интернетом, будући да њена двојица браће
живе у Гостивару, а три сестре у Америци.
Изворну традицију предака, језика
и културе, преузела је и надоградила
користећи интернет. Тако је научила
много нових речи и на тај начин је
обогатила и матерњи језик. Као сунђер упија нова знања и са супругом са
задовољством посећује књижевне вечери посвећене језику, у организацији
Македонског културног центра „Блаже Конески”.
– Нисам ни сањала да ћу читав радни век провести у посластичарници, а
и данас овај занат усавршавам преко
интернета, због породице и наших
пријатеља и гостију. За израду рукотворина користим шпанске часописе
које ми шаљу сестре. Мустре за плетење и везење још увек узимам из часописа које сам добила на поклон из
Америке, где сам два пута била и захваљујући гостопримству рођака посетила шест држава ове далеке земље.

КАРНЕВАЛСКЕ ВЕЧЕРИ У ПАНЧЕВУ

ИЗАЗОВ ЗА СТРУМИЧАНЕ
Неколико дана прошло је у знаку шеснаестог Интернационал-

ног карневала у Панчеву. Лепи костими, сценографије и извођења приказало је тридесет осам карневалских група, са око 2000
учесника из Србије, Македоније, Италије, Словеније и других земаља, у којима се негује истинска љубав ка оваквом виду манифестација. У петак и суботу (17. и 18. јуна) биле су приређене
карневалске вечери за памћење, и то у Улици Николе Тесле и на
Тргу Ђорђа Вајферта, где је била постављена главна бина. Уобичајено, карневалске групе дефиловале су од централне улице
Војводе Радомира Путника, па све до Трга Ђорђа Вајферта.
У петак и суботу, Карневал је „преузео” власт из руку градоначелника Саше Павлова, који је ,симболично, предао кључеве
града.

„Вечна игра”

Наследство и традиција

Ужива у ономе што ствара

Њихово мирисно двориште иза породичне куће прави је одмор за очи и
душу. Боривоје је посвећен својим голубовима. Посебно је интересантна
прича о Елици Мицкоској, пореклом
из Гостивара.
– Другарица ми је била Боривојева
рођака, она ме је упознала са њим кад
сам имала само десет година. Гимназију сам завршила у Гостивару, а онда
сам се удала и ево већ 48 година жи-

одлична, још као девојчица је уживала
у изради украсних предмета и годинама је припремала мираз. Када се удала,
посветила се раду у посластичарници,
а у слободно време, када и колико га је
имала, плела је, везла, израђивала таписерије и шта све не.
Интернет – десна рука
По доласку у Панчево, највише је била
посвећена супругу и његовој сестри
Загорки, са којом је причала македон-

Драгоцене успомене од свекрве Даринке су јој: прекрасан појас са сребрним парама, ћилим од козје длаке, изванредан ручни рад за коловођу...
– По неписаним, али традиционалним обичајима у Македонији, свекрва
дарује снаји, супрузи најстаријег сина,
вредне предмете. Пошто је најстарији
Боривојев брат усвојен од стрица, мени је припала та част. Успомене, али и
друге дарове од свекрве чувам као
аманет, зато што се они преносе са колена на колено. Некада су народна
ношња, везене кошуље, кецеље, jелеци
били свакодневна одећа. Поред ње,
припремала се и свечана ношња украшена срмом, свилом и дугмадима са
новчићима, појасеви и други предмети. Испуњава ме и то што сам поклањала, и још увек поклањам, плетене
завесе и чаршаве, како сестрама и сестрићима у Америци, тако и драгим
људима, нама блиским – са задовољством прича причу ова скромна, а пре
свега вредна Панчевка.

Струмичани су по шести пут приказали македонску традицију на карневалу. Овог пута, у граду домаћину гостовало је око
педесет Македонаца. Дечица из основне школе „Герас Џунов”
била су маскирана у интересантне ГМО шаргарепе. Средњошколци из школе „Димитар Влахов” одушевили су посетиоце плесом под маскама „Вечна игра”.
Несвакидашњим, изванредним начином представила се и победничка екипа овогодишњег струмичког карневала „Мулен
Руж”. Тачком „Око бескрајне љубави” и прекрасним костимима,
измамили су велику радозналост код присутних. Многи од њих
су се сликали са „пауницама” и тако овековечили сусрет.
По речима Аните Станковске, организаторке карневалских
дана у Струмици, жене и девојке саме су креирале и израдиле
костиме. Тако су оставиле простор за дружење, забаву, изазов и
уметничко изражавање. Оне немају дилему када се ради о карневалским данима. Програм осмишљавају на свој начин и преко
њега, поред осталог, приказују традицију и обичаје свог народа
– македонске свадбене обичаје, праштања...
Гужва, него шта

АКТИВ ЖЕНА УДРУЖЕЊА „ИЛИНДЕН-ЈАБУКА”

ПЕХАРИ ПОТВРДА КВАЛИТЕТА
Користећи старе
рецепте, Јабучанке
осмишљавају
изванредне
презентације
македонских јела
Квалитетним јелима
и ручним радовима
на препознатљивим
штандовима
освојиле десетине
пехара и диплома
Жене из удружења ”Илинден-Јабука” годинама су праве чаробнице за припремање
националних јела, почевши
од тавче гравче, пита са спанаћем, купусом, празилуком,
слатких пита; ајвара, пинђура, туршије, љутике...
Где год да се појаве на
фестивалима етно хране, у
Београду, Панчеву или неком другом месту, не
појављују се без петнаестак специјалитета и не мање од двадесет тепсија
сланих и слатких пита. На
штандовима у Београду
више привлаче пажњу тавче гравчетом, љутиком и
пинђуром, а у Панчеву
укусним питама, припремљеним на традиционалан начин. За старе рецепте готово и да немају
конкуренцију. Њих петнаестак жена срећне су што
се већ дуже време друже.
Због породичних и других

За доказани успех пехари и дипломе

обавеза, не окупљају се
увек у истом саставу.
Посетили смо их пре неколико дана, када су се убрзано припремале да напуне
штандове са храном за традиционални Интернационални карневал, одржан
прошлог викенда у центру
Панчева.
– Наши штандови сваки
пут маме посетиоце. Радимо око десет година и стекле смо довољно искуства у
аранжирању штандова ћилимима, бокалчићима, каленицама, јабукама и другим интересантним предметима. Потврда квалитета који нудимо огледа се у
десетинама пехара и диплома – наглашава Зорица
Арменски, једна од чланица са дужим стажом.
Ове године, крајем децембра, представиће се на
Београдском сајму етно
хране и пића. Тамо су већ

претплаћене на пехаре.
Два пута су освојиле прво
место, али ни друго није за
потцењивање, имајући у
виду јаку конкуренцију. И
мушка екипа при „Илиндену” осветлала је образ.
За припремање тавче гравчета, освојили су прво
место.
Недостају им полице на
којима би могле да изложе
пехаре и друга признања.
Стрпљење их не издаје, с
обзиром на то да ће ускоро
две просторије иза Дома
културе у Јабуци бити
адаптиране и прилагођене
њиховим активностима.

Београдски сајам је за
њих изванредна манифестација. Поред осталог, у
престоници остварују контакте са удружењима из читаве Србије. Али жене из
Јабуке остају верне и Ивановчанкама, са којима се
већ неколико година друже
и размењују искуства.
Пријатељство негују и са
Војловчанкама, са женама
из Лачарака, а подразумева
се и са Глогоњкама.
Њихова преокупација нису само сајмови етно хране.
Годинама уназад, домаћим
специјалитетима дочекују
госте, пре свега из Београда и
Панчева. Један од услова за
успех је и индивидуална
креативност у припремању
јела. У то су нас, пре неки дан,
увериле Даринка Стаменковска, председница Актива
жена,Ружица Софронијевска, Тања Волческа, Зорица
Арменски, Љиљана Илијевска, Сана Целева, Слободанка
Васиљевска, Милка Перковић, Милева Каранфиловска
и друге. Због њихових вредних руку стиче се утисак да се
не ради само о прoвереним,
већ и о много укусним рецептима.

Акционарско друштво за новинско-издавачку
делатност „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Генерални директор: Драган
Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић
• Аутор текстова и преводилац: Верка Митковска • Технички
уредник: Александар Милошевић • Фотографије: приватне
колекције • Лектор: Марија Бикар (српски)

Панчевачки Интернационални карневал разгаљује душу и
срце учесника, а и сами житељи града Карневал доживљавају на
посебан начин и сваки пут му дају другачију димензију. Оно што
изнова одушевљава и инспирише јесте енергија домаћина.
У оквиру Карневала приређено је више музичких програма и
етно-фестивал хране и пића.
Карневал је одржан у организацији удружења „Пријатељи
Панчева”. Покровитељи Карневала у Панчеву, првог града у
Србији који је ушао у Федерацију европских карневалских градова, су Министарство трговине и туризма и Град Панчево.
Њихање

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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РАЗГОВОР СО ПОВОД: ЛИЛЈАНА ЛАЗАРЕСКА, ПРОФЕСОРКА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

КАКО ПОБЛИСКУ ДО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
Од прво до четврто
одделеније во Јабука
македонски јазик со
елементи на
национална култура
учат триесеттина
деца, а во Качарево
десеттина

луѓе активно го негуваат мајчиниот јазик,
во разговори со своите сонародници или
со членовите на семејството. Полека, но
сигурно изумираат
дијалектите кои постарите досега ги негуваа и чуваа како
најголемо богатство.
Некои од нив не моДа се согледа
жеа или намерно не го
состојбата за
пренесуваат мајчиниот јазик на помладите
зачувување на
Не ги следиме
генерации со изговор
јазикот на
усовршувањата
дека не можат децата
- Да трошиме зборови на тоа
посериозен начин
да се снајдат, ги мешат
колку е важно образование на
јазиците, а најболен
јазиците
на
националните
заЗа луѓе во повеќенационална
изговор претставува
средина не е ништо чудно ко- едници е сувишно. Ние сèуште
прашањето: За што ќе
се
трошиме
на
тоа
прашање.
И
га на автобуска станица, во
му служи? Токму тоа
овој
пат
ќе
подсетиме
по
дојавен превоз или на улица ќе
прашање претставува
слушнат разговори на маке- селувањето на Македонците
Лилјана Лазареска: „Се прават
најголем проблем. Маво
Војводина
па
сèдо
1960
годонски, романски, словачки
напори, но тешко до целта”
кедонците не можат да
или некој друг јазик. За тоа дина наставата се изведувала
ги согледат благодетинаставата
започна
само
во
ОУ
на
македонски,
а
подоцна
на
каква е состојбата со изучуте од негувањето и чувањето
„Гоце
Делчев“
во
Јабука
со
засрпски
јазик.
Македонскиот
вањето и зачувувањето на мана мајчиниот јазик, за губењекедонскиот јазик во панче- јазик се учел факултативно, конски минимум од пет уче- то на идентитетот, немаат
ника.
Иако
долго
време
се
како
јазик
на
општествената
вачкиот атар, разговараме со
време за размислување од сеЛилјана Лазареска, новинар- средина (по желба на учени- правени подготовките за по- којдневната борба за опстачетокот
на
наставата
сепак
зака и професорка по македон- ците). До 1991 година безмалку сите деца учеле македонски почнавме без учебници, без нок. Предрасудите дека учески јазик.
ње на уште еден предмет за
-Голем број на Mакедонци јазик. Поради неопределување никакви други помошни нивните деца би било оптересредства.
Пред
себе
имав
деца
на
учениците
после
таа
година
го заборавиле мајчиниот
тување и немање корист од
јазик. Оправдување бараат во е прекинато изучувањето на кои не го познаваат јазикот, а знаење на македонскиот јазик
наставната
програмата
е
нанедостаток на соговорници овој јазик. Во текот на овие годава одговор на прашањето
во
мешовити
бракови, дини почна да се губи нацио- правена за деца кои го владе- зошто е мал бројот на учениат
јазикот.
Со
добра
волја,
налниот
идентитет
на
Макевлијание на средината во која
ците кои се определуваат да
што живеат, ретките контак- донците, бидејќи младите сè табла, креда, копирани текс- го учат македонскиот јазик.
тови
од
учебникот,
кој
никако
повеќе
го
зборуваат
српскиот
ти со матицата. Некои од нив
Оваа состојба донекаде може
да се исправи ако се преземат
ЛИНГВИСТИТЕ ЗАГРИЖЕНИ
брзи и визионерски акции кои
ќе придонесат Македонците да
Во истражувањето на повеќе лингвисти дојдено е до заклучок дека, во Република Србија, маго променат мислењето и да ја
кедонскиот јазик полека се губи. Лингвистите препорачуваат дека јазикот е жива материја која
согледат потребата од негувањесекојдневно се менува под влијание на многу објективни и субјективни фактори, но тоа не мото, чувањето и учењето на јазиже да биде оправдување и не преземање на никакви мерки. Соочени со суровата реалноста докот. Потребно е сите да се замисбиена од теренското истражување и секојдневните контакти со Македонците од Војводина нелиме над последиците од она
колку професори по македонски јазик и лингвисти, со цел да се направи атмосфера и полесно
што сме можеле, а не сме напраработење на тоа поле, формираа Здружение на Македонците и на поборниците на македонвиле, да ги оставиме личните
ската култура во Панчево и во Република Србија со скратено име Македонски културен ценинтереси барем во втор план и
тар „Блаже Конески“, Панчево, кое за жал, поради недостаток на финансии и непрепознавање
да ја согледаме иднината и смисна улогата која треба да ја изврши самиот Центар, не ги даде саканите резултати.
лиме решение за поправање на
состојбата, вели Лилјана Лазареска.
го потиснале јазикот мис– Сакам само да апелирам
да
се
отпечати,
поминаа
две
лејќи дека им смета бидејќи јазик, а постепено ги прифаи ги замолам институциите
години,
нагласува
Лазареска.
ќаат
и
обичаите
на
новата
сресакале што полесно и подобСтварноста е следната. Од во Македонија кои се занимаро да се прилагодат во среди- дина. Кон забрзувањето на
прво
до четврто одделение во ваат со проблематиката на заната во која што живеат, вели овој процес допринесуваат и
Јабука
македонски јазик со чувувањето на јазикот, културодителите
кои
своите
деца
не
Лилјана Лазареска.
елементи
на национална кул- рата и традицијата да посвеги
поттикнуваат
да
го
учат
Според кажувањето на натура
учат
триесеттина деца, а тат малку повеќе внимание
шата соговорничка, една од мајчиниот јазик. Состојбата
во
Качарево
десеттина. Пред освен на македонскиот јазик
од
ден
на
ден
е
сè
посложена,
причините за запоставување
две
години
е
отпечатен учеб- во Македонија и на јазикот на
на мајчиниот јазик-македон- кажува нашата соговорничка.
никот
за
прво
одделение, а на Македонците во другите
-После
долги
напори,
во
учебскиот, е неорганизираноста
крајот
од
оваа
школска годи- земји. Од ова можат да се изната
2012/2013
година
по
сите
на Македонците во Србија
влечат многу заклучоци и тоа
на
е
отпечатен
и
за второ.
после распадот на некогаш- правила и прописи на Репубтреба да биде тема за послика
Србија
е
овозможено
изИзумираат и дијалектите
ната заедничка држава. Во
тојано размислување и изнаучување
на
македонскиот
Поразува фактот кој го дадоа оѓање нови решенија, категопоследните неколку години
се прават големи напори да се јазик со елементи на нацио- истражувањата на теренот де- рична е Лазареска.
нална култура. За почеток ка само уште еден мал број на
исправат некои работи.
Согледувајќи ја состојбата
за остварување права на образование на мајчин јазик
Националниот совет на македонската заедница пред неколку години организираше
курсеви на македонски јазик
под мото „Добредојдовте на
македонски јазик“. Се сметаше дека овој вид на изучување на мајчиниот јазик ќе ги
поттикнe Македонците, но и
покрај тоа што курсевите беа
успешни, истите се укинати.

ИЗУЧУВАЊЕ НА ЈАЗИЦИТЕ НА МАЛЦИНСКИТЕ
ЗАЕДНИЦИ

Пронаоѓање на нови
решенија

На крајот од учебната година

до сите родители и старатели
во Република Србија, чии деца одат во основно училиште
е упатен анкетен лист со цел
да се информираат за возможностите за изучување на
јазикот и културата на националните малцинства со други
облици на воннаставни активности. Опфатени се 14
јазика кои се негуваат, меѓу
нив и македонскиот.

Во текот на учебната 2016/17
година Министерството за
просвета, наука и технолошки
развиток за заинтересираните
ученици во Република Србија
ќе обезбеди изучување на јазикот и културата на националните малцинства со разновидни облици на вонучилишна
активност, односно факултативна настава – зимски и летни школи, работилници или
некој друг вид на работа.

ХОРЧЕ „ПИЛЕНЦА“

Нови надежи
Бројни врвни музичари, уште како деца ја засакале музиката – пеењето. Тоа го правеле од забава, а подоцна трудот и квалитетот ги повлекле
напред. Од октомври минатата година, на музиката и се
посветуваат петнаесеттина
дечиња, од забавиште, прво и
второ одделение. Тие се членови на хорчето „Пиленца“.
Под будно око на наставникот по музичко образование
Миле Максимовиќ, двапати
неделно, во Домот на културата на Јабука се подготуваат
за предстојните настапи. На
репертоар им се популарни
новогодишни, божиќни, велигденски и други песнички.
Пеат на српски и македонски
јазик. Позначајни настапи
имале на фестивалот „Прв
глас на Јабука”, во Домот на
културата во Глогоњ, и во Домот на културата во Јабука, а
по повод на денот на училиштето „Гоце Делчев”.
Заедно со постарите другарчиња од училиштето, на
најубав начин се представиле
и во Новогодишната програма на ТВ Војводина. Омилени

Како награда аплаузи

песнички на македонски
јазик им се „Елко, елко, порасни уште две, три педи”,
„Македонско девојче”, „Дувна
ветре развигорче”. Кога се во
прашање македонските песни, подобро ги прифаќаат
учениците кои го учат македонскиот јазик.
– Една од целите е да го развиваме другарството, љубовта кон песната и орото, но и
да го вратиме угледот на детскиот фестивал „Прв глас на
Јабука”. Овие дечиња би требало да бидат новата надеж
на детската музичка сцена во
Јабука, нагласува нивниот раководител.

СЕДУМ ДЕЦЕНИИ ОД ДОСЕЛУВАЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ

НАСКОРО ВО ЈАБУКА

Историјата на Македонците во Војводина

На повидок ново
збратимување

Продолжение од стр. I

Кога виделе дека со механизација е полесно и приносите се подобри, “го свртеле листот“.
Песната и орото со години ги одржувале. Преку ден работеле, а навечер се
собирале, пееле и играле. Немале многу
време за тагување за напуштените домови. Се труделе да успеат и да обезбедат
подобар живот за семејството. И после
70 години од доселувањето, во местата
каде што живеат поголем број Македонци се зборува како во Прилеп, Охрид,
Битола, Кичево, Крива Паланка, како во
Македонија- македонски јазик.
Одамна Војводина не е непозната и туѓа за Македонците кои живеат на нејзината плодна почва. Живее македонскиот
човек во слога со другите и се чувствува
како од секогаш да e тука и ја споделува
судбината со уште 26 националности
што живеат и работат на рамницата. Голем број Македонци поседуваат земја, а
тоа во овие денешни услови донекаде ги
ослободува од посериозни грижи од
економска природа.
Тоа не значи дека Македонците само
тука ја нашле својата шанса. На овие
простори земјоделството во почетокот

им било приоритет, но не исчезнале амбициите да се успее и на друг план. Примери за тоа од сите можни професии

Идејно решение за споменикот

има безброј. Меѓу успешните луѓе се и
доктори, музичари, инжињери, механичари, пекари...
Денес во Војводина живее пета, а можеби и шеста генерација Македонци.
Точно е тоа дека поминаа многу години,
но годините и оддалеченоста не го сторија тоа да се заборави својот роден
крај. Песната и зборот ја доближуват
родната грутка. Така беше, така и ќе остане и после овие 70 години. Од друга
страна пак Македонците во својата нова татковина се лојални граѓани на
Србија. Сраснаа со војводинската почва и нема причина да не се чувствуваат
како домаќини.
Анализирајќи ги податоците од Републичкиот завод за статистика во Белград, од пописот во 2011 година се добива вистинска слика за бројноста на Македонците во Република Србија без Косово и Метохија. Денес, во државата
живеат 22755 Македонци. Во централна
Србија 12363, а во АП Војводина 10392.
Најголем број од нив живеат во Белград
– 6970, во Јужен Банат - 6548 од кои 4558
во општината Панчево. Помеѓу двата
последни пописа (од 2002 до 2011 година), бројот на Македонците, без Косово
и Метохија помал е за 12%.

Дочекани со песна и оро
Поминаа 27 години од збра-

тимувањето на Јабука и Парменец, село во близината на
Чачак. Постарите жители од
овие две села знаат како и
зошто дошло до збратимувањето и тоа во втората половина на јуни во далечната
1989 година.
За да дојде до соработка помеѓу Јабука и Парменец пресудна била популарната емисија „Знаење и имот“ организирана 1988 година. Домаќини
беа Јабучани, а противничка
екипа, учесници од Парменац.

Победата ја однесоа Јабучани,
но гостите не се налутија, напротив – веќе идната година се
збратимија. Пријателството и
повремените средби траат и
ден денес. Почнувајќи од
првата средба, гостите се дочекуваат со песна и оро.
На повидок е ново збратимување на село Јабука со Македонски Брод. Ништо чудно,
втори најбројни доселеници
од Македонија се од Македонски Брод – од поречкиот крај.
Наскоро се очекува делегација од Македонски Брод.
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ПРИКАЗНА ЗА ЕЛИЦА МИЦКОСКА

ГO СОЧУВАЛА СОПСТВЕНИОТ ИДЕНТИТЕТ
Некои ракотворби што ги
поседува можат да се видат
само во етнографските
збирки или на изложбите на
здруженијата – чувари на
традицијата
Повеќе од дваесет гоблени, преубави
ќилими, извонредни плетени чаршави, завеси и таписерии, за чија изработка е потребно многу време, труд и
креативност, го красат домот на семејството Мицкоски од Панчево: Елица, Боривоје и синот Новица. Некои
од ракотворбите што ги поседуваат,
можат да се видат во етнографските
збирки или на изложбите на здруженијата – чувари на традицијата.

чево, каде што мојот свекор Нофит
имал слаткарница, која подоцна прерасна во семејна. Во слаткарницата
„Београд“, во центарот на Панчево и
јас работев полни четириесет години,
до пензионирањето, вели нашата соговорничка.
Се навраќаме на приказната како
Елица и после долги години успеала да
го сочува својот сопствен идентитет,
и да се вклопи во средината во која
што живее. Таа се радува на средбите
со сите оние што сакаат да научат за
битието на македонскиот човек и несебично ги споделува тајните за подговувањето на слатко, компоти, национални јадења, традицијата и обичајите. За везење и плетење ја бивало
одсекогаш, уште како девојче уживала
во изработка на украсни предмети и

Македонија. Подоцна, Загорка се преселила во Белград, а Елица се
“спријателила“ со интернетот, бидејќи
нејзините двајца браќа живеат во Гостивар, а трите сестри во Америка.
Изворната традиција на предците,
јазикот и културата, во целосна смисла ги превзела и надградила преку интернет. Така научила многу нови зборови и на тој начин го збогатила
мајчиниот јазик. Како сунѓер впива и
нови знаења и со сопругот со задоволство ги посетува книжевните вечери
посветени на јазикот, во организација
на Македонскиот културен центар
„Блаже Конески“.
– Не ни сонував дека цел работен
век ќе го поминам во слаткарница, а и
денеска овој занеат го усовршувам
преку интернет, поради семејството и
нашите пријатели и гости. За изработка на ракотворби користам шпански
часописи што ми ги праќаат сестрите.
Мостри за плетење и везење се уште
вадам од часописите што ги добив на
подарок од Америка, каде што престојував двапати и благодарејќи на
гостопримството на роднините, посетив шест држави во оваа далечна
земја.
Наследство и традиција

Ужива во она што го создава

Нивниот мирисен двор, зад семејната куќа е вистински одмор за очите и
душата. Боривоје е посветен на своите
гулаби. Посебно е интересна приказната за Елица Мицкоска по потекло од
Гостивар.
Другарка ми беше братучетка на Боривоје, таа ме запозна со него кога
имав само десет години. Гимназија завршив во Гостивар, а потоа се омажив
и еве веќе 48 години живеам во Панчево. Сопругот помлад дошол во Србија,
најпрвин во Белград, а потоа во Пан-

со години подготвувала чеиз. Кога се
омажила, се посветила на работата во
слаткарницата, а во слободното време,
кога и да го имала, плетела, везела, изработувала таписерии и што уште не.
Интернет – десна рака

По доаѓањето во Панчево, најмногу
била посветена на сопругот и на неговата сестра Загорка, со која зборувала
македонски јазик. Во близината на
старата куќа изградиле нова, со сопствен труд и помош на роднините од

Драгоцени спомени од свекрвата
Даринка се: прекрасен колан со сребрени пари, ќилим од козји влакна, извонредна ракотворба за ороводец...
Според непишаните, но традиционални обичаји во Македонија, свекрвата подарува на снаата, жената од
најстариот син вредни предмети. Бидејќи, најстариот брат на Боривоје е
посвооен од чичко му, таа чест ми
припадна мене. Споменатите, но и
други дарови од свекрвата ги чувам
како аманет затоа што тие се пренесуваат од колено на колено. Некогаш, народната носија, везените кошули, престилките, елеците биле секојдневна
облека. Покрај неа, се подготвувале и
свечени носии украсени со срма, свила, копчиња со пари, колани и други
работи. Ме исполнува и тоа што подарував и се уште подарувам плетени
завеси и чаршави, како на сестрите и
внуците во Америка, исто така и на
драгите луѓе, поблиску до нас. Со задоволство ја раскажува животната
приказна оваа скромна, а пред се,
вредна Панчевка.

КАРНЕВАЛСКИ ВЕЧЕРИ ВО ПАНЧЕВО

ПРЕДИЗВИК ЗА СТРУМИЧАНИ
Неколку дена поминаа во знакот на шеснаесеттиот Интернационален карневал во Панчево. Убави костими, сценографии и
изведби прикажаа триесет и осумте карневалски групи со околу
2.000 учесници од Србија, Македонија, Хрватска, Италија, Словенија и од другите земји, каде што се негува вистинска љубов
кон ваков вид на манифестаци. Во петокот и саботата (17 и 18
јуни) беа приредени карневалски вечери за паметење и тоа на
Улицата Никола Тесла и на Плоштадот Ѓорѓе Вајферт, каде што
беше поставена главната бина. Вообичаено, карневалските групи дефилираа од централната улица Војвода Радомир Путник,
па се до плоштадот Ѓорѓе Вајферт.
Во петокот и саботата карневалот ја ,,превзеде” власта од рацете на градоначалникот Саша Павлов, кој симболично им ги
предаде клучевите од градот.
Струмичани по шести пат ја прикажаа македонската традиција на карневалот. Овој пат во градот-домаќин гостуваа педесетина Македонци. Дечињата од основното училиште “Герас Џу„Струмички моркови”

нов” беа маскирана како интересни ГМО моркови. Средношколците од Училиштето „Димитар Влахов“ ги воодушевиа посетителите со игра под маските „Вечна игра.“
На несекојдневен, извонреден начин се представи и победничката екипа на годинешниот струмички карневал „Мулен
Руж“. Со точката „Око на бескрајната љубов“ и со прекрасни
костими измамиа голема љубопитност кај присутните. Многумина од нив се сликаа со „пауниците“ и ја овековечиа средбата.
Според зборовите на Анита Станковска, организаторка на
карневалските денови во Струмица, жените и девојчињата сами
ги креирале и изработиле костимите. Така оставаат простор за
дружење, забава, предизвик и уметничко искажување. Тие немат
дилеми кога се во прашање карневалските денови кај нив. Програмата ја осмислуват на свој начин и преку неа, покрај другото,
ја прикажуваат традицијата и обичаите на својот народ – македонски свадбарски обичаи, проштевања...

АКТИВ НА ЖЕНИТЕ ОД ЗДРУЖЕНИЕТО „ИЛИНДЕН – ЈАБУКА“

ПЕХАРИТЕ ПОТВРДА ЗА КВАЛИТЕТ
Користејќи ги старите
рецепти Јабучанки
осмислуваат
извонредни презентации
на македонски јадења
Препознатливи
штандови со квалитетни
јадења и ракотворби
освоиле десеттина
пехари и дипломи
Жените од здружението „Илинден-Јабука” со години се прави
волшебнички за подготвување
на национални јадења, почнувајки од тавче гравче, зелници
со спанаќ, зелка, праз, слатки
пити, ајвар, пинџур,туршија,
лутеница...
Каде и да се појават на фестивалите на етно-храна, во Белград, Панчево или некое друго
место, не одат без петнаесеттина специјалитети и со помалку
од дваесет тепсии слатки и солени пити. На штандовите во
Белград повеќе привлекуваат
внимание со тавче гравче, лутеница и пинџур, а во Панчево со
вкусни пити, подготвени на
традиционален начин. За старите рецепти готово и да немаат конкуренција. Среќни се што
веќе петнаесеттина жени другаруваат подолго време. Поради
семејните и другите обврски
составот не е секогаш ист.
Ги посетивме пред неколку
дена кога забрзано се подгот-

За докажаниот успех пехари и дипломи

вуваа за да ги наполнат штандовите со храна за традиционалниот меѓународен карневал, одржан минатиот викенд
во центарот на Панчево.
-Нашите штандови секојпат мамат посетители. Работиме десеттина години и
стекнавме доволно искуство
за аранжирање на штандовите, со ќилими, стомничиња,
каленици, јаболка и други
интересни декоративни предмети. Потврда за квалитетот
што го нудиме се десеттина
пехари и дипломи, нагласува
Зорица Арменски, една од
членките со подолг стаж.
Годинава, при крајот на декември ќе се представат на
белградскиот саем на Етно –
храна и пијалоци. Таму се веќе
претплатени за пехари. Двапати имаат освоено прво место,

но и второто не е за потценување, бидејки конкуренцијата
е голема. И машката екипа при
„Илинден” го осветлила образот. За подготвување тавче
гравче освои прво место.
Недостасуваат полици каде би ги изложиле пехарите и
другите признанија. Трпението не ги издава, бидејќи наскоро две простории зад Домот на култура во Јабука ќе
бидат адаптирани и прилагодени за нивнивните активности.

Белградскиот саем за нив е извонредна манифестација. Покрај
другото во престолнината остваруваат контакти со здруженија од
цела Србија. Но жените од Јабука
останаа верни и на Ивановчанки,
со кои веќе неколку години другаруваат и разменуваат искуства.
Пријателство негуват и со Војловчанки, со жените од Лачарак, се
разбира и со Глогоњки.
Нивна преокупација не се
само саемите на етно-храна.
Со години наназад со домашни специјалитети во Јабука дочекуваат гости пред се од Белград и Панчево. Еден од условите за успех е и индивидуалната креативност во подготвувањето на јадењето. Во тоа
пред некој ден не уверија Даринка Стаменковска, птедседателка на Активот на жените,
Ружица Софронијевска, Тања
Волческа, Зорица Арменски,
Љиљана Илијевска,Сана Целева, Слободанка Васиљевска,
Милка Перковиќ, Милева Каранфиловска и други. Поради
нивните вредни раце се стекнува впечаток дека не се работи само за проверени, туку и за
многу вкусни рецепти.

Акционарско друштво за новинско-издавачку
делатност „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1
• Власник: Ауто-центар „Зоки” • Генерални директор: Драган
Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић
• Аутор текстова и преводилац: Верка Митковска • Технички
уредник: Александар Милошевић • Фотографије: приватне
колекције • Лектор: Марија Бикар (српски)

Око на бескрајната љубов

Панчевачкиот Интернационален карневал им ја разгалува душата и срцето на учесниците, а и самите жители на градот карневалот го доживуваат на посебен начин и секогаш му даваат
поинаква димензија. Она што одново ги воодушевува и инспирира е енергијата на домаќините.
Во рамките на карневалот приредени се повеќе музички програми и етно-фестивал на храна и пијалоци.
Карневалот е одржан во организација на здружението
„Пријатели на Панчево“. Покровители на карневалот, кој како
прв град во Србија влезе во Федерацијата на европските карневалски градови се Министерството за трговија и туризам и градот Панчево.

„Пауниците“” ја освоиа публиката

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Проектот го кофинансира
градот Панчево
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ПРОШЛОГ ЧЕТВРТКА НА ЈАБУЧКОМ ПУТУ

ПОЧЕЛО ОПРЕМАЊЕ БУДУЋЕ
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
Гради се нова
индустријска зона
која ће бити отворена
за нове инвеститоре
и фабричке погоне
Радове обишли
градоначелник и
челници комуналних
предузећа
Градоначелник Саша Павлов,
директорка Дирекције за изградњу и уређење града Маја
Витман и челници „Водовода” и „Електровојводине” посетили су 16. јуна северну индустријску зону која се налази по ред бен зин ске пум пе
„Алмекс”, поводом почетка
радова на њеном асфалтирању и повезивању са Јабучким
путем.
Павлов је том приликом изјавио да је предвиђено да се на
том месту поставе и водоводна
мрежа и електрично осветљење. Истакао је да ће се тиме
наставити радови на комуналном опремању северне зоне и
додао да је то један од стратешких циљева нашег града, јер
се само тако отвара могућност
да Панчево привуче потенцијалне инвеститоре да уложе

Створени услови да Панчево привуче прве улагаче
паре и отворе нове индустријске погоне.
Гра до на чел ник Пан че ва
изјавио је и да је добро што
ће радови на асфалтирању
северне зоне бити завршени
до августа, јер ће половином
тог месеца наш град посетити пред став ни ци ја пан ско-холандске фирме „Азалеја”
који су резервисали осам хектара у северној зони.
– Радови би требало да трају
шездесет дана и уколико не бу-

де било ванредних и непредвиђених догађаја очекујемо да ће
бити завршени на време. Овим
отварамо сасвим друго поглавље, односно припремамо зону
за нова радна места у нашем
граду и за инвеститоре. Мислим да ми већ за годину и подве, треба овде да имамо новозапослене и нове индустријске
погоне. Колико то значи нашем
граду говори и податак да смо
новац који нам је недостајао
обезбедили ребалансом буџета

и скидањем новца са неких других ставки у Дирекцији за изградњу и уређење града – рекао
је градоначелник Саша Павлов
Директорка Дирекције за изградњу и уређење града, Маја
Витман је изјавила да је извођач радова на асфалтирању и
постављању комуналне инфраструктуре у индустријској зони
„Војводинапут”, а да је израду
пројектне документације задужен подизвођач д.о.о. „Сет” из
Шапца. Укупна вредност радова износи 31.880.20379 динара
са ПДВ-ом.
Витман је додала да је план
за комунално опремање северне индустријске зоне обиман,
и да су у оквиру тога предвиђени још неки радови.
– Планирано је и да се пројектује и постави мрежа фекалне канализације у дужини
од хиљаду и четири стотине
метара. Почетком октобра
очекујемо завршетак пројекта,
а крај радова до краја године.
Потписали и споразум о сарадњи са Електропривредом
Србије и они су почели да припремају њихову пројектну документацију. Уговорили смо
састанак са њима за идућу недељу да би што више убрзали
динамику извођења радова –
додала је она.

ОБИМНА АКТИВНОСТ „ЗЕЛЕНИЛА”
ТОКОМ ПРОЛЕЋА

Улепшавали паркове
и град
Током претходних месеци
радници ЈКП „Зеленило” обновили су велики број дечјих
игралишта у Панчеву и околним селима и поставили на
њих нове справе.
У Народној башти су завршили ново дечије игралиште
на коме су монтирали висококвалитетне играчке. Деци
је најатрактивнија љуљашка
„птичје гнездо” која омогућава групно љуљање и доприноси да доживљај у игри
буде још лепши – пише, између осталог у саопштењу
које је објавило ЈКП „Зеленило” на Фејсбуку.
У њему се наводи да је на
новом игралишту постављена
и справа са ужадима коју могу да користе старија деца.
Млађи могу да се играју и на
тераси кућице на којој се налази дурбин, што би требало
да им подстиче машту и појачава доживљај истраживача.

Радници „Зеленила” овог
пролећа су обновили и све
дрвене клупе у Народној башти а фитнес-терен на отвореном су поплочали чврстим
материјалом тако да сада
може да се користи и кад је
лоше време.
Међу пословима који су
обављени током овог пролећа у Народној башти су и реконструкција постојећег дечјег игралишта. И на њему су
постављене нове бехатон
плоче захваљујући чему је
његово коришћење сада много пријатније.
У саопштењу „Зеленила”
се наводи да је то јавно комунално предузеће наставило да и овог пролећа поста вља цвет не по став ке у
Градском парку, на улазу у
град и у појединим градским насељима, што је наишло на позитивне реакције
грађана.

„ВОДОВОД” РЕШИО ПРОБЛЕМ НА КОТЕЖУ 2

Потрошња воде била превелика због квара
Осим својих редовних послова, радници „Водовода и канализације” раздвајају водомере
по улазима зграда у панчевачким насељима. То се ради да
би сваки станар имао реалну
представу о томе колика му је
потрошња, али само тамо где
за тако нешто постоје технички услови.
Једна од таквих интервенција ових дана обављена је на
Котежу 2, у делу улице Војвођански булевар. Радници „Водовода и канализације” успешно су отклонили проблем са
великим рачунима за воду
који је мучио бројне наше суграђане који живе у том делу
града.
Након интервенције „Водовода” утврђено је да је потрошња воде у улазима од бројева
18 до 30 заиста била велика,
али да за то нису криви станари већ квар на једној од водо-

водних цеви због кога је из ње
цурила вода и отицала у непознатом правцу. Шок је био још
већи када је утврђено да је реч
о квару који је настао пре више година!
– Након позива грађана
установили смо да имају хаварију. Ми смо је санирали,
убацили смо контролне водомере по улазима и сада се надамо да ће убудуће све бити у
реду. Они су годинама имали
ту хаварију али нису могли да
је примете. Чекамо следеће
очитавање па да још једном
видимо право стање, али смо
већ приметили на контролним водомерима које смо поставили да је потрошња воде
након наше интервенције пала са девет-десет кубика воде
на три и по до четири по члану домаћинства – изјавио је
Живица Стефановски, шеф
Службе одржавања водоводне

мреже у Јавном комуналном
предузећу „Водовод и канализација”. Он је додао да је раздвајање водомера по улазима
рађено и у Кикиндској, (улази
од броја 9 до 21) и у Војвођанском булевару ( улази од броја
32 до 40).
Међутим, тај посао је немогуће завршити у делу Кикиндске
улице у коме живи наш суграђанин Анђелко Форго. Револтиран због тога он је покушао
да заинтересује Заштитника
грађана за тај проблем, а тражио је и пријем код градоначелника, али нигде није имао
успеха.
– Зашто панчевачки „Водовод” не поштује закон који је
усвојен још 1998. године у
Службеном листу? У члану 13
тог закона јасно пише да свака
зграда која чини самосталну
јединицу мора да има свој водомер – рекао је Форго.

„Панчевац” је поводом његовог проблема затражио изјаву надлежних у „Водоводу”.
Директор тог ЈКП-а Александар Радуловић и Живица Стефановски су рекли да је први
корак који мора да буде учињен да станари зграде у којој
живи Форго и оближњих зграда
које још увек имају заједничке
водомере прво финансирају
израду пројекта о постојећем
стању унутрашњих водоводних инсталација.
То није скупо и по једном
стану не кошта више од сто
динара. Тек након тога би могло да се види има ли техничких могућности за уградњу
посебних водомера. Уколико
се испостави да за тако нешто
има шансе, тај посао ће моћи
да буде завршен, али ће морати да га финансирају станари
зато што су они власници станова.

РЕАГОВАЊЕ НА ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ „ФИЗИЈАТАР ВИКАО НА ДЕТЕ И БАКУ”,
ПАНЧЕВАЦ БРОЈ 4666, ОД 17. ЈУНА

Апелујемо на разумевање и уважавање
Мој колега др Милош Светозаревић у прошлом броју „Панчевца” је именом и презименом прозван у писму читатељке под насловом „Физијатар
викао на дете и баку”, при чему
су име и адреса читатељке
остали познати редакцији.
Колега Светозаревић, због
своје скромности, а упркос томе што је његова страна приче
супротна оној која је наведена
у тексту, није желео да реагује
на поменуто писмо. Међутим,
осећам потребу да као човек и
као лекар, а потом и као помоћник директора Опште
болнице изразим свој став у
вези са овим питањем и да
упутим својеврстан апел свим

Страну припремио

Михајло
Глигорић

нашим суграђанкама и суграђанима и свим пацијентима
Опште болнице у Панчеву.
Исувише је у последње време напада – и физичких и вербалних на медицинско особље, посебно на медицинске
техничаре, па и на лекаре. Ово
је само један у низу таквих
случајева, али овога пута, ми
смо, као менаџмет Болнице,
одлучили да реагујемо не бисмо ли таквом понашању рекли „доста”. Када је реч о конкретном случају, могу да кажем да др Милоша Светозаревића изузетно добро познајем
и поштујем и као лекара и као
човека. И директор болнице
др Небојша Тасић и ја, као и
бројне наше колеге, сматрамо
да је то најбољи физијатар којег је овај град имао у последњих 30 година. Др Светозаревић има највећи број прегледа
од свих лекара на одељењу
физикалне терапије и никада

до сада није било никаквих
притужби на његов рад нити
било које мрље у његовој радној биографији, напротив. Ако
неко од лекара не заслужује да
му се овако нешто деси и да
таква љага буде бачена на његово име, онда је то свакако др
Светозаревић.
Схватам да су због времена у
коме живимо људи егзалтирани, поготово када су деца у питању, али сматрам да нико нема право на то да физички,
вербално или на било који други начин угрожава медицинско особље, поготово не због
проблема као што је продужено чекање у реду. Разумем да
то изазива нервозу код пацијената, али потребно је да сви
разумеју да нас – лекара и медицинског особља у Општој
болници има много мање него
што би требало. С једне стране
имамо опште незадовољство
људи због стања у држави и

приватних проблема. Оно се
обично излије баш тамо где не
би требало, на здравство, као
најосетљивију делатност. С
друге стране, ту смо ми – медицински радници, који смо
такође фрустрирани – што због
услова рада, што због недостатка кадра, што због чињенице да 85 одсто људи у здравственим установама у Србији
има више радних сати него
што држава то може да плати...
Практично смо сви заједно
на ивици пуцања. Управо зато
смо и одлучили да упутимо
апел свим нашим суграђанима и пацијентима да имају
разумевања, да сагледају ситуацију и из наше перспективе и
да своје нагомилано незадовољство не искаљују на можда
јединим људима добре воље
који су нам преостали и који
нам могу помоћи онда када
нам је то најпотребније.
др Душан Дуда Стојић

ИНФОРМАЦИЈА ИЗ АТП-а

У примени летњи
ред вожње
Јавно комунално предузеће
АТП саопштило je да ће аутобуси тог превозника од 20.
јуна до 31. августа саобраћати по летњем реду вожње.
У том периоду ће бити
укинути аутобуси који су полазили у 6.40 и 13.40 за Банатски Брестовац, као и они
за Иваново који су ишли у
7.40, 9.40, 13.30, и 19.30.
Док буде важио летњи ред
вожње неће саобраћати ни
аутобуси који су полазили у
09.50 за Мраморак, 11.30 за
Црепају, 12.15 за Ковачицу и
16.20 за Глогоњ.

Током лета биће измењени термини полазака аутобуса и у градском саобраћају.
То се првенствено односи на
линију број 6 (Центар–Стрелиште–Рафинерија) на којој
ће се укинути поласци у 5.15
ујутру као и они у 6.15, 7.15,
12.15, 13.15, 14.15, и 15.15 у
оба смера. Биће укинути и
аутобуси који су до сада
ишли у 5.45, 6.45, 7.45,
12.45, 13.45, 14.45, и 15.45.
На осталим градским линијама летњи ред вожње биће у
примени од 01.07.2016. године.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Класични рецепт
за ручак
У прошлом броју нашег листа питали смо вас због чега
треба читати класике, а за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на ово питање
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Далеко од разуздане гомиле” Томаса Хардија.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Класике треба читати да
би нам били репер, како бисмо у овом свету ријалитија,
вулгарности и поремећених
односа могли да препознамо
љубав и праве вредности.“
060/5664...
„Читајући класике може
се наћи неки добар рецепт за
ручак.” 064/9694...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”,
наградиће два аутора најкре-

ативнијег одговора на питање шта треба да се догоди с
једним друштвом да криминалци постану суперхероји.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Пинк Пантер – моја затворска исповест” Оливере Ћирковић.
Ово издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у Авив
парку, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Код нас је било довољно
увести вишестраначки систем.” 064/1792...
„Појава да криминалци постају суперхероји најчешће
говори о томе да друштво неумитно тежи свом сопственом крају.” 063/7417...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ХРОНИКА

Наши војници ће успешно извршити
и овај задатак.
Зоран Величковић,
командант Специјалне бригаде

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
И „ЉУБИМАЦА”

Помоћ за напуштене
животиње

Петак, 24. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИСПРАЋАЈ У КАСАРНИ „РАСТКО НЕМАЊИЋ”

НАШИ СПЕЦИЈАЛЦИ У ХУМАНИТАРНОЈ
МИСИЈИ У СОМАЛИЈИ
ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Штитиће од напада
бандита пошиљке
хране које се шаљу
гладним становницима
те земље
Прошли кроз
вишемесечну
ригорозну обуку

У организацији Друштва љубитеља животиња „Љубимци” и Музичке школе „Јован
Бандур” у тој школи је 22. јуна одржан хуманитарни концерт „Шапа руци”.
Према речима Ивана Курајова, председника „Љубимаца”, сав приход од продатих улазница и добровољних
прилога грађана ће бити искоришћен за стерилизацију
напуштених паса и мачака
које су њихови несавесни
власници оставили на улици.
Идеја за покретање ове хуманитарне акције потекла је

од Ученичког парламента
Музичке школе и професорки у тој образовној установи –
Јелене Олћан и Љиљане Радосављевић. Иницијатори су
били ђаци који су хтели да
ураде нешто креативно и оригинално како би скренули пажњу на напуштене животиње
с којима делимо овај град.
Иначе, концерт у Музичкој школи поклопио се са
прославом 20-годишњице од
формирања Друштва „Љубимци” које се од 1996. године залаже за решење проблема напуштених животиња.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ПОЛИЦИЈЕ

Трибине о
безбедности имовине
Полицијска управа Панчево
наставља са организовањем
трибина на којима њени
представници говоре грађанима о томе како да сачувају
своју имовину од криминалаца.
Наредна трибина биће
одржана 22. јуна, од 18 сати,
у Месној заједници у Банатском Брестовцу, а дан касније, 23. јуна, полицијски официри говориће о томе шта не
би требало радити јер то
привлачи лопове, такође од
18 сати, али у Месној заједници Младост.

Следећа трибина заказана
је за 24. јун и одржаће се у
Месној заједници у Долову
од 18 сати.
Организовање ових трибина део је пројекта „Грађани
опрез, чувајте своју имовину”
који Полицијска управа Панчево спроводи уз подршку
Градске управе. Он се реализује јер је након анализе провала, разбојништва и крађа
које су почињене од почетка
ове године утврђено да су један број изазвали сами грађани јер су грешкама које су направили привукли лопове.

Дванаесторица припадника
Специјалне бригаде ових дана
одлазе у четворомесечну међународну мисију Европске
уније „Аталанта” током које ће
од морских бандита штитити
бродове са храном које Уједињене нације шаљу као помоћ
гладним људима у Сомалију.
Њима је 20. јуна приређен
свечани испраћај у панчевачкој касарни „Растко Немањић”. Командант Специјалне
бригаде, бригадни генерал Зоран Величковић пожелео им је
да буду подједнако успешни у
обављању задатка који ће им
бити поверени као и њихове
колеге из претходна три тима
који су за то похваљени и одликовани, и да достојно репрезентују нашу војску и државу.
– Хуманитарну мисију „Аталанта” спроводе поморске снаге Европске уније на основу
мандата који су им 2008. године повериле Уједињене нације.
Њихова дужност је спречавање
оружаних пљачки бродова који
пролазе кроз Црвено море и
Аденски залив и осигуравање
несметаних испорука хране и
хуманитарне помоћи. Током
обуке за то, наши војници су
учили енглески језик, имали
кондициону обуку, пливање и

Специјалне бригаде трајале више месеци и да су реализовани
делом у Србији, а делом у војним базама у иностранству, на
Криту и у Великој Британији.
Командант Специјалне бригаде прецизирао је да ће тим
њених припадника бити задужен за заштиту брода за допремање хране који ће упловљавати у луке у Сомалији,
Џибутију, Кенији, и Танзанији.
Пре обраћања генерала Величковића новинари су могли
да разговарају са мајором
Бранимиром Јанковићем, командантом тима Специјалне
бригаде за заштиту бродова.

Он је, из ме ђу осталог рекао да ће уче шће у овој хуманитарној мисији Европске
уни је
до при не ти
да љој
афир ма ци ји на ше др жа ве,
бо љитку Евро пе и сигурнијим путо вањима кроз Индијски оке ан и Аденски за лив у
ко јима ће наши војници бити ангажо вани.
Да су наши војници максимално спремни за извршење
тог задатка потврдио је и његов
колега заставник Срђан Ђокић.
Као пример за то навео је податак да ће у Сомалију понети лекове за све болести које вребају
у тој држави.

Чувајте се врућине
Републички хидрометеоролошки завод објавио је жути и
наранџасти метео аларм за четвртак, 23. и петак, 24. јун, који важе за Панчево и територију Јужног Баната.
Ако је веровати прогнозама
метеоролога првог дана су изнад неких места могуће локалне грмљавине са или без
падавина, а температура ће
износити 32 степена. Ово ни
најмање није свеједно ако се

Јавор и Кајалић постигли
добре резултате

већ годину дана додељује признање „Полицајац месеца” у
жељи да стимулише полицајце да што боље раде, и постижу добре резултате.
– Наставићемо са праксом
проглашавања најбољег полицајца сваког месеца зато што
смо добили потврду од руководиоца из Полицијске управе
Панчево да та награда представља добар мотивациони

гађање и упознавали се како да
рукују радарима, термовизијским камерама, ласерским даљиномерима и средствима везе
и телекомуникације – изјавио
је генерал Величковић.
Он је додао да су наши специјалци прошли кроз санитетску обуку током које су упознати са тропским и заразним болестима у зони у којој ће бити
ангажовани. Осим тога, детаљно су упознати и са политичкобезбедносном ситуацијом у Сомалији, а током обуке су прошли и многе друге активности.
Величковић је рекао и да су
припрема и обука припадника

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ЧЕТВРТАК И ПЕТАК

ГРАДОНАЧЕЛНИК НАГРАДИО НАЈБОЉЕ ПОЛИЦАЈЦЕ

Припадници
Полицијске
управе Панчево Милан Јавор
и Срђан Кајалић, добили су
16. јуна признања „Полицајац
месеца” која им је уручио градоначелник Саша Павлов.
Том приликом истакнуто је да
су награђени због залагања на
послу и зато што су постигли
најбоље резултате
Новинарима је саопштено
да су високо оцењени због односа према својим радним
обавезама, између осталог и
зато што је Јавор, запослен у
Полицијској испостави Север,
спасао једног човека који је
хтео да се убије и успешно расветлио неке тешке крађе, а
Кајалић, који ради у Полицијској испостави Југ, је показао
изузетно залагање у сузбијању
наркоманије и проституције.
Градоначелник Саша Павлов између осталог је подсетио да локална самоуправа

Они ће додатно афирмисати нашу државу

фактор. Она је заиста симболична, а то што је додељује локална самоуправа говори о томе колико нам је битна безбедност заједнице. С друге
стране, та награда значи и људима који раде у Полицијској
управи, јер на неки начин себе
легитимишу као најбоље извршиоце у свом делу посла и истичу себе пред грађанима –
истакао је Павлов.

узме у обзир да се она мери у
хладу, а да је на сунцу неколико степени виша.
Разлога за забринутост има
и дан касније, у петак. Тог дана се очекује да ће температура достићи 35 подеок као и да
ће је као и претходних дана
пратити висока влажност ваздуха, тако да нема сумње да
ће спарина због тога бити неподношљива.
У упозорењу Републичког
хидрометеоролошког завода
пише и да температура од 32
степена у таквим условима
може бити изузетно неповољна за хроничне болеснике, метеоропате, као и лица која редовно узимају неку медицинску терапију.
Још опаснија је температура од 35 степени, која се очекује у петак, у комбинацији
са великом влажношћу ваздуха.
И она је потенцијална претња за оне који имају здравствене проблеме или им сметају нагле промене времена. У
упозорењу метеоролога наглашава се да је проблем и у томе
што толико висока температура може да доведе и до проблема у снабдевању електричном енергијом, као и до шумских пожара.
Иначе, од великог невремена које је задесило наш град у
понедељак, 20. јуна, у Панчеву
се већ три дана тешко дише
због изузетно високе влажности ваздуха. Највиша је измерена 21. јуна око 17 часова,
када је износила 90 процената. Након тога је наставила да
расте и врхунац је достигла у
21.30. Почела је да се смањује

тек у среду, 22. јуна, у 7.30 сати, да би око 15 сати пала на
60 процената, а онда поново
почела да расте.
Када је реч о невремену које
је у понедељак протутњало
кроз наш град вреди истаћи и
то да сутрадан није било елек-

тога су га наши суграђани „делили” на Фејсбуку и другим
друштвеним мрежама. Занимљиво је да је готово у потпуности био идентичан са снимцима америчких држава које
су биле изложене дејствима
торнада.

Њима је добро
тронског медија и дневних новина које нису објавиле драматичне фотографије о миниторнаду или тзв. „пијавици” која је прошла кроз делове Панчева и Старчева.
Метеоролози су објаснили
да је до тога дошло зато што се
непосредно пре невремена,
око 18 сати, над Београдом
формирао облак висине преко
15 километара који је два сата
касније дошао до Панчева и
Јужног Баната. Његов снимак
регистровали су светски метеоролошки сателити а након

Према објашњењима метеоролога формирање мини-торнада изнад Панчева било је
неминовно с обзиром на убитачну комбинацију високе
температуре и влажности ваздуха и не треба да буде изненађење ако се тако нешто понови и у наредним месецима.
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Михајло
Глигорић
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ПОСЛЕДИЦЕ РАЗОРНОГ ГРАДА ПО СЕЛИМА

ЈАБУКА НАЈВИШЕ ПОСТРАДАЛА
Усеви око Стратишта
сравњени са земљом

Банатски Брестовац: Изложба
уметничке фотографије под
називом „Поглед на свет” аутора Хаџи Миодрага Миладиновића и даље је отворена у
галерији Ватрогасног дома.

Ледене бомбе
поразбијале
аутомобиле и кровове
Након што је сада већ надалеко озлоглашена „пијавица”
протутњала кроз наш град, већ
данима се своде биланси елементарне катастрофе невиђене на овим просторима.
Када је реч о селима, од комада града величине тениске
лоптице, највише је пострадала Јабука.
Милионска штета
У самом месту је, према речима
мештана, малтене свако возило
имало видно оштећење попут
разлупаних шофершајбни; ледене бомбе поразбијале су небројене црепове на крововима, а било
је чак и повређених који су покушавали да спасу имовину.
Из тих разлога Месну заједницу је последњих дана окупирало неколико стотина Јабучана с пријавама за одштету. Тамо већ данима дежурају
чланови локалне скупштине
предвођени
председником
Слободаном Илићем.
– Трудили смо се да, макар
на овај начин, грађанима
олакшамо муку, како не би само због тога морали да иду у
Градску управу. Пријаве ћемо
примати до петка у 15 сати –
навео је Илић.
На пољима на потезу према
Панчеву, од Стратишта до самог села, уништено је све што
је никло на хиљаду хектара –
сунцокрет, пшеница и кукуруз, чије су стабљике преломљене на пола, а на већини
места су дословце остале без
иједног листића.

Банатско Ново Село: Поводом обележавања сеоске славе Духови, од петка, 17. јуна,
до понедељка, 20. јуна, уприличен је велики број разноврсних догађаја. Интернационални фестивал фанфара под
називом „Банатска труба” биће одржан у суботу, 25. јуна,
од 17 сати, у центру села.
Марко Шкрбић, председник
локалног удружења пољопривредника, један је од оних који су претрпели огромне губитке, будући да под усевима
има велике површине.
– Штета се мери у милионима динара. Како ћемо бар део
штете надокнадити, тешко је
рећи. Дан после катастрофе
посетила нас је чланица већа
задужена за пољопривреду и
обећала да ће Град Панчево
учинити све како би нам се помогло разним мерама, као
што су пролонгирање кредита
или повластице приликом
следеће лицитације државног
земљишта – рекао је Шкрбић.
У другим селима невреме
ипак није оставило тако катастрофичне последице.
Противградна заштита
у корову?!
Како је „Панчевац” сазнао противградна одбрана у близини
Јабуке је испалила три ракете,
које очигледно нису постигле
никакав значајан ефекат.
И, опет се поновила стара
прича, па се због старих бољки

ништа није променило у вези
са заштитом усева од тако разорне елементарне непогоде
као што је град. Због тога је, у
највећој мери и дошло до овако
апокалиптичног епилога, незамисливог у развијеном свету.
Према речима некадашњих
стрелаца (који су из разумљивих разлога желели да остану
анонимни) ниједна станица у
зони јужних села није дејствовала, јер већ годинама зарастају у коров. Ништа боље није ни на преосталим од укупно
осамнаест панчевачких противградних лансирних рампи.
Кажу бивши борци против
сурих облака, да је узрока за
овакву пропаст безброј, а да
брука траје већ две године.
Отада су они у непрекидном
штрајку, а чак се ни до краја
не зна ко је за њих надлежан –
Хидрометеоролошки завод,
Министарство унутрашњих
послова, локална самоуправа
или неко четврти...
Пре две године понуђено им
је две и по хиљаде динара месечно, што је бизарно и у одно-

су на некадашњих минијатурних четири хиљаде (плус још
толико од Града). Притом им
није уписиван стаж за претходних десетак година. И док су
им својевремено обећаване
разне погодности, попут теренских возила или нове опреме,
сурова реалност је да годинама
у њих ништа није улагано.
Стрелци одавно нису добијали
ни прекопотребне кабанице,
чизме, батеријске лампе... Радио-станице не функционишу,
па нису могли ни основну комуникацију да остваре се радарским центром. Лансери за
ракете нису сервисирани читаву деценију. Као поседица тога
догађали су се спојеви и испаљиване по две, три или више
ракета одједном. То не само да
нема ефекта по облаке, већ је и
опасно по живот. Ни кућице
нису опремљене, а воде и влаге
има напретек.
Све у свему – јадно!
И уместо да је то нешто новца уложено, сада смо сведоци
десетоструко веће штете. Докле тако?

ПОВОДОМ ДУХОВА У НОВОМ СЕЛУ

Славски дани за све укусе, упркос невремену
Само неколико
програма одложено
Поводом сеоске славе Духови,
грађани Новог Села имали су
протеклог (проширеног) викенда прилику да уживају у
разноврсним
културним,
спортским и забавним садржајима. Иако је тих дана превладавало кишовито време,
скоро сви догађаји одржани су
по планираном распореду.
Програм је отворен трибином под називом „др Владимир Алексић” у петак, 17. јуна,
у Галерији Дома културе у организацији Удружења „Наше
Ново село”, које је већ наредног дана у јутарњим сатима
уприличило добровољно давање крви у малој сали Дома
културе. Турнир у категорији
дублова, одигран на тениским
теренима „Веља”, освојили су
Валентин Веља из Новог Села
и Драган Стефановић из Беле
Цркве, док су се нешто касније
у спортској хали огледали кошаркашки ветерани. Јубиларни двадесети Mеђународни

парски турнир у бриџу окупио
је педесет и две екипе, а победили су Бојан Амброж (Словенија) и Бранислав Ђуричић
(Нови Сад). За то време у Спомен соби Дома културе заинтересовани су могли да погледају сталну поставку.

ња у древној игри на 64 поља
био је Александар Врбљанац.
Нешто касније кроз центар
су продефиловале фанфаре
„Тинерету”, а на Вашаришту
је „Фијакеријада” прекинута
на самом почетку због олује.
Удружењe
„Но во се љан ке-

Турнир у балотама је у недељу, 19. јуна, освојила екипа
породице Тутуш коју су чинила два Петра и Шпиро. За то
време, у просторијама Шаховског клуба „Бора Ивков”, победник брзопотезног надмета-

-Boboacele” је у Спомен соби
Дома културе поставило
мини-изложбу ношњи. Негде
у исто време, клубови БНС и
„Свети Лазар” презентовали
су спортове – карате и кикбокс. Потом је у спортској ха-

ли на програму био фолклорашки концерт на којем су учествовала друштва „Д.А.К.” и
„др Раду Флора”, као и четири
дечја ансамбла Дома културе.
У другом делу целовечерњег
програма акценат је стављен
на савремени плес, када су се
представили Балетски студио
„Пируета”, школа савременог
плеса Снежане Бабе и Хипхоп студио. Дан је окончан
турниром у малом фудбалу на
којем је тријумфовала екипа
„Никола и другари”.
Концерт оркестра фанфара
„Тинерету” одржан је у порти
Румунске православне цркве у
понедељак, 20. јуна. Вече и
званичан програм овогодишњих Духова требало је да затворе салса журка и концерт
бенда „Београд”, који су због
невиђене градоносне олује одложени за нека боља времена,
док турнир у тениској сингл
конкуренцији треба да буде
окончан наредних дана.
И ту није крај свечарским
узбуђењима у Новом Селу, будући да у суботу, 25. јуна, следи девета „Банатска труба”.

ЈОШ ЈЕДНА ХУМАНИТАРНА ЖУРКА У ДОЛОВУ

За Ненадово излечење
Доловачки Дом културе jе у
петак, 17. јуна, био домаћин
хуманитарне журке чија је
сврха била прикупљање помоћи за младог Ненада Гаву, ко-
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Јордан
Филиповић

Месне актуелности

ји је оболео од тумора лимфних чворова.
За ову племениту иницијативу заслужно је више доловачких институција и друштава, попут Месне заједнице
„Мита Вукосављев”, ЈКП-а
„Долови”, КУД-а „Банатски
вез” и поменуте установе културе.
Сви они већ дужи период
организују сличне акције с ци-

љем да се прикупи новац за
неког коме је он у том тренутку неопходан. И сами Доловци су увидели значај акције и
одазвали се у солидном броју.
Дискотека њихове културне
установе била је пуна, као у
времена када се на ово место
излазило.
Подршку акцији и овог пута
је дао локални музичар Драган Златић са својим колега-

ма. Они су се постарали да атмосфера буде добра, а млади
активисти КУД-а „Банатски
вез” да нико не остане жедан.
Епилог свега је прикупљених
нешто више од 64.000 динара.
Новац ће бити уплаћен на рачун поменутог младића за наставак лечења тешке болести.
Организатори су задовољни,
а у плану је и понављање сличних акција.

Долово: Месна заједница добила је новац по конкурсу од
фирме која ће у Пешчари
градити ветроелектране за
даље уређење спортског центра у долини, а ускоро ће почети и сређивање Учитељског
парка. Доловачки Дом културе jе у петак, 17. јуна, био домаћин хуманитарне журке
чија је сврха била прикупљање помоћи за младог Ненада
Гаву који је оболео од тумора
лимфних чворова. Истим поводом Фудбалски клуб организоваће ревијалну утакмицу
с „Пролетером” из Мраморка
у суботу, 25. јуна, у 18 сати, на
локалном игралишту.
Глогоњ: Месна заједница је
објавила позив за уређење
својих просторија. Представници те институције планирају да академски вајар Гор-

ски Кабадаја својим радом
украси део парка код дечјег
игралишта. Српска православна црква ће у суботу, 25.
јуна, освештати нова звона у
Храму Светог Петра и Павла.

Иваново: Скупштина Месне
заједнице одржала је свечану седницу на којој је уручен
поклон ученику генерације
Браниславу Мађарову. Како
тренутно ствари стоје, наредне школске године у први
разред биће уписано шесторо првака.
Јабука: Поетски маратон
„Песми у част” биће одржан
у суботу, 26. јуна, у Дому културе. Делегација Македонског Брода састаће се у суботу, 25. јуна, у 10 сати с представницима села ради договора око утврђивања протокола за братимљење двају
места. У Месну заједницу
стигле су понуде за уређење
приобаља.
Ка ча ре во: Уско ро по чи ње
са ни ра ње уда р них ру па у
вред но сти од око по ла ми ли о на ди на ра. Три би на
под на зи вом „Кад оста риш
ни ко ти не ку ца на вра та”
одр жа на је у ор га ни за ци ји
пор та ла „Ин фо 013”, на кон че га је Ко ми си ја за со ци јал на пи та ња и здрав ство Ме сне за јед ни це од лу чи ла да ор га ни зу је по се те ста ри јим осо ба ма, ко је
жи ве са ме.
Омољица: Представа за децу
„Мачак у чизмама” изведена
је у суботу, 18. јуна, на Летњој позорници, а у случају
лепог времена наредне суботе, 25. јуна, од 19 сати, на
платоу испред Дома културе
биће одржан још један комад за најмлађе.
Старчево: Приредба на енглеском језику у којој су учествовали предшколци уприличена је у среду, 15. јуна, на
Тргу неолита. На истом месту је у недељу, 19. јуна, одржано такмичење у кувању
рибље чорбе на којем су прва
три места заузели Бранко Јовановић, Лука Циглер и
Златко Костић.

ГЛОГОЊЦИ СЕ РАДО ПРИСЕЋАЈУ ЗАВИЧАЈА

Да се корени
не забораве

Дом културе из Глогоња је у
суботу, 11. јуна, наставио са
реализацијом пројекта „Да
се корени не забораве”, посвећеног македонској националној заједници.
Том приликом одржан је
концерт македонске игре,
песме и музике. Публика је,
поред шест македонских корео графија
фолклорних
секција локалног Дома културе, могла да пропрати и
блок нумера из земље нашег
јужног суседа, које је интерпретирала качаревачка група „Тоше Проески”. Изворне
песме изводили су и сестре
Марковски, Деска Јачимовска, гајдаш Жарко Марковски, као и вокална солист-

киња из Глогоња – Биљана
Герасимовски.
Млада, талентована песникиња Милица Митковик
из Куманова, студенткиња
психологије у Београду, рецитовала је стихове из своје
збирке „Погледни ме”.
У пратећем програму Удружење жена „Глогоњке” приредиле су изложбе македонских
рукотворина и специјалитета,
у којима су нешто касније сви
учесници могли да уживају.
Пројекат је финансирао
Град Панчево, а подржао га је и
Национални савет македонске
националне заједнице у Републици Србији, чији је председник Борче Величковски и сам
присуствовао манифестацији.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Уторак, 28. јун, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
клавирског дуа Тее Димитријевић и Дејана Суботића. На
програму дела Милоша Петровића, Драгане Јовановић и др.

Изложбе
Понедељак, 27. јун, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба видео-инсталација „States of Mind” Жарка Алексића.

Књижевност

ВОДИЧ КРОЗ 45. „ЕКС ТЕАТАР ФЕСТ”

СПРЕМНИ ЗА ПОЗОРИШНИ
ЕКСПЕРИМЕНТ?
Овог викенда – пет
представа у четири
простора

Петак, 24. јун, 19.30, читаоница Градске библиотеке: промоција књиге Жарка Војновића „Кућа на камену – Војловица и њене књиге”. Учествују проф. др Гордана Стокић
Симончић и аутор.

Због чега су Мађарев
и Поповић одабрали
баш те комаде?

Тематски програм

У оквиру „Екс театар феста”,
од петка, 24. јуна, до недеље,
26. јуна, у нашем граду ће бити изведено пет занимљивих
представа, а прва на репертоару је „После квартета”, рађена
по мотивима драме „Квартет”
Хајнера Милера. Како је рекао
Милан Мађарев, селектор фестивала, овај комад, који ће у
Панчеву премијерно бити изведен 24. јуна, у 19 сати, покушај је дијалогa између ауторског тима окупљеног око овог
пројекта и Милеровог дела.
– Од почетка сам знао да се
као редитељ те представе нећу бавити интерпретацијом
„Квартета”, јер ме је занимало шта се заправо дешава у
гла ва ма ак те ра ка да има ју
једну такву инфлацију речи.
Ако се брачни пар свађа уз
ружне и погрдне речи, шта је
то што се између њих одвија,
шта је неизречено. Поставило
се питање да ли одавати неке
реплике из комада, писати
нову драму, или све ставити
на страну и позабавити се театром покрета – рекао је Мађарев, селектор фестивала и
редитељ представе.
У представи игра Александра Бјелајац, која је и раније
наступала у нашем граду, а запажено је и њено учешће у екс-

Понедељак, 27. јун, 21 сат, фоаје Културног центра: салса
вече.

Француски филмски караван
Среда, 29. јун, 19 сати, дворана Културног центра: „Француски филмски караван”, циклус „Комедије” – „Газеле”; режија Мона Ашаш, улоге: Камиј Шаму, Одри Флеро, Ан
Броше. Програм није намењен млађима од 12 година.
Среда, 29. јун, 21 сат, дворана Културног центра: „Француски филмски караван”, циклус „Комедије” – „Викенди”; режија Ан Виласек, улоге: Карен Вијар, Ноеми Лвовски, Жак
Гамблен. Програм није намењен млађима од 12 година.
Четвртак, 30. јун, 19 сати, сати, дворана Културног центра:
„Француски филмски караван”, циклус „Комедије” – „Каприс”; режија Емануел Муре, улоге: Виржини Ефира, Анаис Демустје, Лорен Стоке.
Четвртак, 30. јун, 21 сат, дворана Културног центра: „Француски филмски караван”, циклус „Комедије” – „Краљица
Монтреја”; режија Солвег Анспак, улоге: Флоренс Лоаре-Кај, Дида Јонсдотир, Улфур Егисон.

Програм „Екс театар феста”
Петак, 24. јун, 12 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
презентација рада радионице „На лицу места”.
Петак, 24. јун, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
премијерно извођење представе „После квартета”.
Петак, 24. јун, 21 сат,
сала „Атељеа младих” у
Дому омладине: монодрама „Ко је то?” Марка Вукосава.
Субота, 25. јун, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: представа
„Жаба”.
Недеља, 26. јун, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: плесно-циркусно-позоришни комад „Упаковане”.
Недеља, 26. јун, 21 сат, дворана Културног центра Панчева: представа „Чудна петља” Симона Грабовца и Шандора
Шурањија

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Док нисам срела тебе”
Џоџо Мојес
У сусрет премијери филма
„Док нисам срела тебе”,
која је била заказана за 16.
јун, „Вулкан издаваштво”
објавило је специјално издање светског бестселера
списатељице Џоџо Мојес
са филмском корицом.
Гледаоци у Србији тренутно су у могућности да
на филмском платну виде
јунаке свог омиљеног романа, чије улоге тумаче
Емилија Кларк и Сем Клафлин. Лу Кларк зна много
тога. Зна колико корака
има од њеног стана до аутобуске станице. Зна да воли оно чиме се бави, а да
можда ипак не воли свог
дечка Патрика. Оно што
Лу не зна је да ће ускоро
изгубити посао, као и умирујућу спознају, њој неопходну, да зна шта будућност доноси.
Вил Трејнор, пак зна да
му је саобраћајна несрећа
на мотоциклу одузела же-

Петак, 24. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Сцена из комада „Жаба”, по тексту Гезе Чата
перименталном филму „Она,
то сам ја” наших суграђана
Александра Токина и Сеада
Богућанина.
Исте вечери, у 21 сат, у „Атељеу
младих” биће приређена монодрама „Ко је то?” младог бањалучког уметника Марка Вукосава.
– Реч је о веома талентованом студенту глуме, који је сам,
користећи различите текстове
и ослањајући се на сопствена
размишљања, направио ту монодраму. Вукосав је и иницијатор оснивања студентског културног центра у Бањој Луци и
један је од оних на којима је будућност експерименталног театра
– рекао је Мађарев.

РОМАН ИВАНА ИВАЧКОВИЋА

О „Безверју”,
о злу у људима
Уочи одржавања „Ноћи књиге”, у петак, 17. јуна, у издању
„Лагуне”, изашао је роман
„Безверје” нашег суграђанина
Ивана Ивачковића.
„У овом роману приказана
је демонска сила која запоседа
људе и наводи их да у злочину,
а не у добрим делима, виде
пут ка срећи и слободи. Пуна
филозофских идеја, ироније и
духовних двобоја, богата у мислима и слојевита у значењима, књига се завршава бравуром у којој јунаци први пут
бивају именовани, а догађаји
добијају прецизне географске
и временске координате”, наводи се у опису књиге.
Реч је о првом роману овог
рок новинара који је досад објавио више издања, између осталог, књигу о преплитању музике и политике у СФРЈ „Како

У суботу је на репертоару
представа „Жаба” Сенћанског
мађарског камерног позоришта, урађена по тексту чувеног мађарског писца Гезе Чата, рођеног у Суботици.
– Овај аутор се сматра претечом театра покрета. У наступу
лудила он је убио своју жену и
читаву ту причу обликовао у
комад „Жаба”. Она тако доноси преклапање једне измишљене приче и биографских елемената – прокоментарисао је селектор „Екс театар феста”.
Последњег дана фестивала,
у недељу, 26. јуна, од 19 сати,
пред гледаоцима је комад
„Упаковане”, с циркуским вештинама, акробацијама, плесом и глумом , иза којег стоје
Отворено позориште ДК „Студентски град” и „Циркусфера”.
За крај је остављена „Чудна
петља” песника Симона Грабовца и филозофа Шандора
Шурањија, која је кулминација „Екс театар феста”. Представа је произашла из два есеја о глумцима, а режирао ју је
Денеш Дебреи. Говори о свршеном студенту Филозофског

Хероји, бар
на један дан
Од понедељка, 20. јуна, у галерији Дома омладине, може
се погледати изложба фотографија „We Can Be Heroes”
смо пропевали”, есеје „Писма
из Тајног града” и чувену биографију о Стоунсима „Уметност
побуне”.

Два читаоца који до среде, 29. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу одговор на питање: „Знате ли шта вам
будућност доноси?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Док нисам срела тебе” Џоџо Мојес. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Друштва из целог
Јужног Баната
Педесет трећа регионална смотра
музичко-фолклорног стваралаштва одраслих из осам општина
Јужног Баната приређена је у
препуној дворани Културног
центра Панчева у недељу, 19.
јуна. Публика је том приликом
била у прилици да ужива у изворном и кореографисаном
фолклору (оркестри, солисти,
играчке и певачке групе и фолклорни ансамбли). У богатом
програму учествовала су културно-уметничка друштва из
Качарева, Скореновца, Мраморка, Уздина, Падине, Хајду-

(Сатницу фестивала видети у
оквиру „Културног телекса”)

ФОТОГРАФИЈЕ МИЛИЦЕ ДУЖДЕВИЋ

СМОТРА ФОЛКЛОРА У ПАНЧЕВУ
љу за животом. Све од тада
делује безначајно и тмурно
– али зна како ће то окончати. Оно што Вил не зна је
да ће у његов живот уз ватромет боја улетети Лу.
Али ни једно ни друго не
знају да више никада ништа неће бити исто. Док се
нису срели, живот још увек
није почео...

факултета који не може да нађе посао, све док се не јави на
оглас за мајстора технике у
позоришту...
Други селектор фестивала
јесте панчевачки глумац Јован
Поповић, који је истакао да
експеримената и неопходних
померања посебно много има у
дечјем позоришту, тако да је у
увертири „Екс театра, 14. јуна,
у МЗ Војловица била изведена
представа „Шешир пун боја”
Иване Кораксић, који ту појаву
веома добро артикулише.
У пратећем делу програма
(у среду и четвртак) приређене
су радионице „На лицу места”,
намењене свима који су старији од 10 година и желели су да
од Милана Мађарева и Александре Бјелајац науче понешто о театру покрета, буто
плесу, слободном плесу, глуми
итд. Колико им је то било корисно и инспиративно, публика ће моћи да се увери на презентацији радионице у петак,
24. јуна, у 12 сати, у „Аполу”.

чице, Црепаје и других места. С
најзахтевнијим и најобимнијим програмима представили
су се КУД „Неолит” из Старчева, СКПД „Ђетван” из Војловице, ГКУД „Лаза Нанчић” из Вршца и КУД „Станко Пауновић”
НИС РНП.
Програм су припремили
стручњаци из области етномузикологије и фолклора: др Сања Ранковић, Здравко Ранисављевић, Михајло Јовић и Дејан Трифуновић, а организатор догађаја била је Културнопросветна заједница Панчево.

младе и перспективне ауторке Ми ли це Ду жде вић из
Панчева. Поставком је обухваћено 28 портрета њених
вршњака из нашег града, ко-

ји су, по њеном суду, у неку
руку хероји
– Међу њима се налазе феноменални писци, сликари,
креатори, спортисти,
музичари, уметници
и пре свега добри
млади људи. То су
личности које раде
оно што воле и желела сам да их представим и да им на тај
начин помогнем –
каже Милица Дуждевић.
Ауторка је студенткиња филозофије на
Београдском универзитету и каже да су
јој изузетно инспиративне књиге до којих
долази откако студира. По њеном суду,
свако од нас може
бити херој уколико
се посвети ономе у
чему је најбољи, без
обзира на околности.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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МЕНАЏЕР ПРОДАО УЛАЗНИЦЕ И НЕСТАО

ОБИЧНА ПРЕВАРА УМЕСТО
„ОБИЧНЕ ВЕЧЕРИ”
Представа отказана, а
грађанима није враћен
новац од улазница
Коме је Драгољуб
Ћорић нанео
финансијску, а коме
нематеријалну штету
Суграђани који су купили улазнице за представу „Обично
вече” Ланета Гутовића, најављену за 30. мај, заправо су
дали новац за једну обичну
превару. Иза целе заврзламе
стоји Драгољуб Ћорић, власник агенције „Театрон” из Руског Села, који је са Домом
Војске Србије у Панчеву, 13.
маја, склопио уговор о закупу
сале у тој установи, а пет дана
пре заказаног рока, отказао
реализацију тог програма. Међутим, у том периоду (од 13.
до 25. маја) Ћорић се активно
бавио продајом улазница, које
су коштале 600 динара за синдикате, односно 800 динара за
остале гледаоце. Како смо незванично сазнали, успео је да
прода између 30 и 100 карата,
након чега му се губи сваки
траг из Панчева.
То да након отказивања
представе организатор није суграђанима вратио новац, постало је јасно тек након што се недавно неколико читалаца обратило редакцији нашег листа за
информацију и помоћ. Истини
за вољу, Драгољуб Ћорић је на
неки начин преварио и „Панчевац”, пошто смо, као и обично,
направили најаву тог догађаја,
а договорено је да он за наше
читаоце обезбеди два пута по
две бесплатне улазнице.

После свега на добитку је само „организатор” догађаја
Многи од преварених су се
жалили у самом Дому Војске,
међутим, испоставило да је та
институција само давалац простора и да спор између преварених грађана и Драгољуба Ћорића може да реши само полиција.
– Ћорић је отказао представу пет дана пре него што је
требало да она буде на сцени
и, у складу с уговором, платио
десет одсто од уговорене своте. Уговор је у нашем случају
испоштован и ми нисмо оштећена страна која треба да иде у
полицију и да га пријављује –
изјавио је Срђан Радукић, начелник Дома Војске у Панчеву.
Он је подсетио на бројне догађаје који су приређени у Дому Војске – од „Чикашких
перверзија”, „Државног посла” и „Ђурологије” до концерата „Рибље чорбе” и Ивана
Босиљчића – али присетио се

и, рецимо, менаџера из Крагујевца који није испоштовао ни
уговор према Дому ни према
публици, и био је тужен. Наравно, процес је покренуо Дом
Војске, док је у случају „Обичне вечери” неопходно да се
више преварених грађана
удружи (како би износ био већи од 15.000 динара) и поднесе тужбу против Ћорића.
Уз нематеријалну штету коју је Ћорић нанео угледу Ланета Гутовића (што је посебна
прича), и финансијску штету
према појединим Панчевцима, међу оштећенима би се
могли наћи и менаџери који
честито обављају свој посао и
сарађују како са Домом Војске, тако и с Културним центром Панчева. Један од таквих је и Горан Ђурђевић,
власник агенције „Бард”, који
је у Панчево довео: Влатка

Стефановског, „Електрични
оргазам”, Дарка Рундека,
Звонка Богдана, Бранка Ђурића Ђуру, Драгољуба Љубичића
Мићка, Зорана Кесића...
– Случајеви попут тог с Ћорићем кваре углед и институција и града и свих нас који се
бавимо овим послом, али шта
да радимо. Дешава се да неке
представе буду отказане због
болести извођача или других
околности, али је нормално
људима вратити новац – каже
Горан Ђурђевић.
Он сматра да је Ћорићев
случај изузетак, а не правило.
Већ за 1. јул најављује концерт
Сергеја Ћетковића на Летњој
сцени КЦП-а. У случају кише,
догађај ће бити приређен у
дворани Културног центра, а
ако силом прилика концерт
буде отказан, свима ће, као и
обично, новац бити враћен.

КОНЦЕРТ БАРОКНЕ МУЗИКЕ

Шекспиру у част
Андре Лорен О’Нил, Срђан Станић и Војислав Деспотовић
приредили су концерт под називом „Shakespeare’s time (1564–
1616) : the Delights” у понедељак, 20. јуна, на сцени Културног центра. Будући да је његово извођење било померено (за
20.30 уместо у 19 сати) и да је
непосредно пре догађаја Панчево задесило незапамћено невреме, у публици је било око
20 суграђана, правих љубитеља
класичне музике, које ни катаклизма није спречила да присуствују концерту. Судећи по
њиховим реакцијама, нису погрешили што су дошли.
Овај занимљив трио чине
реномирани музичари. Андре
Лорен О’Нил из Америке бави
се извођењем старе музике на
виоли да гамба, барокном вио-

лончелу и историјском клавиру. Члан је ансамбла „New Trinity Baroque” (САД), а сарађује
са Хендловим и Хајдновим
друштвом из Бостона, као и са
„Капитол камерним солисти-

ма” из Олбанија. Од 2008. редовно долази у Београд, где
концертира и држи мајсторске
курсеве. Војислав Деспотовић
је стални члан Симфонијског
оркестра РТС-а, ансамбла

Ту негде – између тргова и небодера
сликарство – објаснила је ауторка.
Тамара Бранковић се, уз
сликарство, активно бави сце-

нографијом. Последњи у низу
ангажмана био је њен рад као
асистента сценографије за
представу „Босоноги у парку”.

ЛЕТЊА ШКОЛА КАРИКАТУРЕ

бити руинирано или сређено.
Мој рад се управо заснива на
трагању за занимљивим кадром, а то потом разрађујем у
атељеу. У сваком случају
предмет мог рада је Београд,
град који ме инспирише, а
прилазим му кроз апстрактно

Креативан распуст
за све
Kарикатуриста и илустратор Никола Драгаш држаће
летњу школу карикатуре у
Дому омладине Панчево,
почев од 25. јуна до 30 јула,
сваке суботе од 11 до 14 сати. Радионице су намењене

„Ејми Сноу”
Трејси Рис
Пред читаоцима је још један сјајан историјски роман у издању „Лагуне”,
дивна прича о љубави и
пријатељству забележена у
роману „Ејми Сноу” Велшанке Трејси Рис.
Радња овог романа смештена је у 19. век, у викторијанску Британију, и прати Ејми, сироче некада
прона ено у снегу, која покушава да реши мистерију
свог живота.
Осмогодишња Орејлија
проналази бебу остављену
у снегу и доноси је у Хетвил корт, дом својих
имућних родитеља. На њено инсистирање беба остаје
на имању и добија име Ејми Сноу. Али господари и
слуге тог великог имања
хладни су и неприступачни. Ејми расте одбачена, а
њен једини пријатељ и савезник је весела млада наследница Хетвил корта.
Када Орејлија умре млада,
Ејми постаје очајна. Ме
утим, Орејлија јој је оставила последњи поклон.
Свежањ писама са кључем
за њихово дешифровање.

Лов на благо, чије трагове
може да прати само Ејми.
Чека је откриће које ће јој
променити живот, само
ако буде умела да откључа
тајну.
Ауторка овог чаробног
романа, Трејси Рис, победила је на конкурсу „Потрага за бестселером” у ТВ
емисији Ричарда и Џуди
2013. године и одлично је
ухватила атмосферу аутентичног 19-вековног романа
у који је додала мало модерног сензибилитета.

Два читаоца који до среде, 29. јуна, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање „Како би могла да гласи најкраћа прича о пријатељству и љубави?” наградићемо по једним примерком
књиге „Ејми Сноу” Трејси Рис. Најбоље одговоре ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Чари једноставног
живота
Гордана Баста

„Студио за рану музику” и активан је као хоровођа и извођач српске православне црквене музике. Трећи члан, Срђан
Станић, професионални виолончелиста и гамбиста, један
је од оснивача Центра за рану
музику „Ренесанс” и члан је је
више ансамбала за рану музику. И он је члан Симфонијског
оркестра РТС-а.
Четири века од смрти
Вилијaма Шекспира трио је
обележио занимљивим барокним композицијама. Између
осталих, могле су се чути:
„Фантазија за три бас-гамбе”
Лупоа Томаса, „Poeticall Musicke” Хјума Тобајаса, „Go
from my window” Пилкингтона Френсиса, „Фантазију за
две гамбе” Копрарија Џона и
друге нумере.

ИЗЛОЖБА РАДОВА ТАМАРЕ БРАНКОВИЋ

Будући сценограф по вокацији, млада уметница из Београда, Тамара Бранковић је као
предмет свог ликовног интересовања одабрала град у којем
живи. Како изгледају постојећа скривена места по разним
београдским насељима провучена кроз филтер њене маште,
Панчевци су у прилици да погледају у фоајеу Културног
центра од понедељка, 20. јуна,
до краја овог месеца. Изложба
носи назив „Ту негде”.
– Где се идеално место налази зависи заправо од ока посматрача. У мом случају је то
кутак у којем се осећам добро,
за некога је то велико за неког
другог мало место, оно може

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ученицима основних и средњих школа, а њихово похађање је бесплатно. Више информација може се добити
на телефон Дома омладине
311-315 или на мејл:
info@domomladinepancevo.rs.

КЊИГА: Рели Алфандари
Пардо је у свом животу написала само једну књигу –
„То је био само пикник”. Издање се појавило када је
имала 85 година, 2014. Међутим, и само то дело убраја
је међу најупечатљивије писце поникле у нашој средини. Књига је заправо аутобиографска исповест и највећим делом се односи на ауторкино страдање током
Другог светског рата. Као
девојчица из јеврејске породице окупацију је провела
скривајући се од нациста,
при чему је чак две године
боравила у тајној одаји довољно великој да може тек
душек да стане, у стану једне породице у центру Београда. Када данас пролазим
Дечанском улицом, помислим да се ту током те страшне ратне трагедије одигравала још и драма једне девојчице. Просторија у којој
се крила била је висока само
четрдесет центиметара и ту
је четрнаестогодишња Рели
боравила од осам ујутро до
четири поподне, током радног времена адвокатске канцеларије. „То је био само
пикник” спада у најпотреснију и најбоље писану исповедну прозу коју сам икада прочитала и жалосно је
да ово дело није имало већи
одјек у нашој средини, увек
обузетој властитим проблемима.
АКТИВНОСТ: Највише волим слободно време да проводим у вожњи бициклом. С
обзиром на то да често боравим у источној Србији, ку-

пила сам половни бицикл
на вашару у Зајечару и од
тада уживам у обиласку дестинација у околини Гамзиграда. Места која сам некада посматрала возећи аутомобил сада доживљавам на
потпуно другачији начин.
Понекад сретнем занимљиве људе, а некада у непосредној близини угледам
дивље животиње, опазим
неки интересантан цвет и
схватим колико је боравак у
природи узбудљив доживљај. У граду не можете да
сретнете срну или пупавца,
немате времена да загледате неку чудну биљку и, нажалост, обично се не зауставите ни да чујете причу неког локалца кога сте случајно срели крај пута. Вожња
бициклом вас некако приближава свету у коме живите и (макар на тренутак)
успева да вас одвоји од телевизора, рачунара и мобилног телефона. Довољно да
схватите важност једноставног живота.
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СПОРТ: СТАРИ ТАМИШ

ДРУШТВО, ПОЉОПРИВРЕДА: БЕЛА ЦРКВА

Друга Алмексова
фијакеријада

САЧУВАТИ РАЗНОЛИКОСТ ПРИРОДЕ

АД „Стари Тамиш” и Ергела
„Тамиш” организују другу
Међународну фијакеријаду
парадних коња и фијакера у
суботу, 25. јуна, с почетком у
14.30 на теренима ФК „Стари Тамиш”. Очекује се да ће
поменутој фешти присуствовати рекордан број посетилаца, посебно ако се зна да је
пристигао велики број пријава из целе Војводине.
Реч је такмичењу, односно
другом колу првенства Војводине у двопрегу у четворопрегу. Том приликом биће
одржана и кружна ревија за
децу и одрасле.
У пропратном програму
своје ручне радове, уметнич-

ка дела, домаће вино и органске производе представиће различита удружења из
Панчева и околине. Гости
манифестације су чланови
КУД „Свети Сава” из Црепаје.
Током Фијакеријаде од 8
до 14 сати биће одржане и
Радничке спортске игре за
запослене у компанији „Алмекс”, у чијем систему се налази и АД „Стари Тамиш”.
Поменута фирма овом
приликом представиће и нови туристички комплекс „Тамишки конаци”, а за најмлађе посетиоце обезбеђени су
аниматори како би и деца и
родитељи имали потпуни
угођај.
Ј. Ф.

Угроженост појединих подручја,
пре свега, људском небригом,
прети да угрози опстанак великог броја биљака, животиња и
микроорганизама.
Врло добри примери за овакву констатацију могу се наћи
на територији јужног Баната,
на шта већ више година указују организатори јединственог
научно-стручног скупа „Отворени дани биодиверзитета”
Оно што карактерише дужи
временски период јесу убрзана технологија производње гајеног биља, као и увођење нових побољшаних сорти и хибрида, али и моћних средстава
за исхрану и заштиту биља,
хормона, адитива...
Свима је јасно да је суштина
оваквог приступа остваривање
што веће добити, а сурова цена коју дугорочно (премда је
тај „тренд” све упадљивији)
сви плаћамо је губитак биодиверзитета земљишта. То се манифестује опадањем плодности, променом структуре и
терморегулације, па чак и појавом неких досад непознатих,
готово неуништивих врста корова, попут амброзије и траве
ива. С друге стране, биолошка

и традиционалних произвођача, сваке године представљани
су различити аспекти органске производње и биодиверзитета, а један од резултата су
зборници реферата под насловом „Органска производња и
биодиверзитет”.
Ово го ди шњи
оку пља ње
одржано је у понедељак, 20.
јуна, у Пределима изузетних

„Сербиа Органика“ и председник савета за органску производњу.
Након тих обраћања, гости
су на програму имали пешачку туру, праћену нарацијом
Милана Белобабића из белоцркванског Удружења грађана
„Аурора”. Његово излагање
тицало се основних информација о крајолику под називом

сетиоце је упутила у појединости ове планинске реке која
извире у Румунији.
Предео „Караш – Нера”
треба заштитити
Остатак програма одвијао се у
башти ресторана „Дунавски
цвет” у Банатској Паланци,
где су модератори проф. др
Бранка Лазић, др Мирјана Васић и др Владимир Сикора госте упознали са планираним
презентацијама.
Најпре је мр Никола Стојнић из Покрајинског завода за
заштиту природе указао на појединости у вези с Пределом
изузетних одлика „Караш –
Нера”. У питању је простор површине од 1.541 хектара, који
се налази у у југоисточном Банату, на територији општине
Бела Црква и наслања се на
границу са Румунијом. Обухвата реке Неру и Караш, као
и подручје између њих познато као Мали песак.
У другом предавању учесницима скупа обратила се проф.
др Снежана Ољача на тему –
Колико могу агроеколошке
мере допринети очувању заштићених подручја? Уз обиље
практичних примера и предлога, професорка је истакла да
се једино заједничком акцијом јавног сектора, истраживача и грађанства могу спасити

разноликост је само за тридесетак година у забрињавајућој
мери измењена и нарушена.
Како би наведене аномалије
биле макар мало предупређене и ублажене, неопходно је
предузети неке од мера којих
би се требало што стриктније
придржавати.
Скренути пажњу јавности
Стога је жеља организатора
научно-стручног скупа под називом „Отворени дани биодиверзитета”, да и на шестом,
као и на свим претходним,
скрену пажњу домаће и регионалне јавности на значај заштите, очувања и унапређења
биодиверзитета и органске
производње у Србији.
Демонстрационим огледима, предавањима и радионицама, у природном окружењу
заштићених подручја, на газдинствима малих органских

одлика названим „Караш –
Нера”.
Одабране су три локације –
мртваја реке Караш, која се налази на путу за Врачев Гај (одмах након моста „Ђавољев
мост” на каналу Дунав – Тиса –
Дунав), друга је обала реке Нере
(Катастарска област Врачев Гај,
на самој граници Србије и Румуније) и трећа – ушће Нере у
Дунав, тачније ресторан „Дунавски цвет” у Банатској Паланци.
На самом отварању су овај
изузетно стручан скуп поздравили организатори др Владимир Филиповић из Института
за проучавање лековитог биља
„Др Јосиф Панчић”, др Владан
Угреновић из Института „Тамиш” и проф. др Снежана
Ољача са Пољопривредног
факултета из Београда, члан
УО Националног удружења за
развој органске производње

Предео изузетних одлика „Караш
– Нера”, као и значаја биодиверзитета и могућег увођења
органске производње.
На следећој локацији, на
обалама Нере, Милица Кнежевић, дипломирани еколог
заштите животне средине, по-

заштићена и угрожена пољопривредна подручја.
На крају, уз захвалност учесницима и медијима, организатори скупа су учеснике позвали
на наредни, седми скуп следеће године, отприлике у исто
време.
Ј. Филиповић

КУЛТУРА: ВРШАЦ

Доминантни и нежељени
Центар за банатске студије и
„Нова Итака”, у сарадњи са
Културним центром Вршац,
у петак, 17. јуна, у сали биоскопа Културног центра Вршац, представиo je књигу Латинке Перовић „Доминантна
и нежељена елита”. О књизи
су говорити историчарка др
Олга Манојловић Пинтар,
новинар „Данаса” Раде Радовановић и ауторка.
Нова књига Латинке Перовић „Доминантна и нежељена елита” почиње есејом о
Добрици Ћосићу, а завршава
се текстом о Радомиру Константиновићу. У њој је представљено 13 портрета кључ-

них личности које су на различите начине обележиле
епоху комунизма и демократске транзиције.
„Доминантни и нежељени.
Тринаест личности, кроз чије портрете историчарка Латинка Перовић објашњава
како су утицали на наше време, слика су два лица српског друштва, доминантног и
његове алтернативе, која у
врло ретким историјским
тренуцима изађе на главну
сцену, али одатле је још брже склоне и учине све да буде заборављена”, навела је
рецензенткиња књиге Дубравка Стојановић.
Д. М.

ХРОНИКА: ВОЈВОДИНА

Излет поводом јубилеја

Међуопштинска организација Савеза слепих Панчево
ове године обележава седам
деценија постојања и све активности њених чланова посвећене су прослави овог јубилеја.
Међу њима је и једнодневни излет у оквиру кога је нешто више од педесет слепих
и слабовидих особа и њихових
пратилаца, прошлог понедељка, 13. јуна, обишло манастир Манасију, Ресавску
пећину и парк минијатура у
Деспотовцу. Према речима
Златибора Лазарова, председника ове организације,
излетници носе прелепе утиске са тог путовања, а на већину њих посебан утисак је
оставио боравак у чувеној
пећини.
Лазаров је изразио наду да
ће, уз подршку Града, у септембру бити одржана и централна прослава и свечана

академија поводом седамдесетогодишњице постојања организације, а најавио је и да
ће се током истог месеца одржати и традиционални турнири у шаху и доминама. Тренутно се у просторијама Савеза једном недељно окупља
петнаестак полазника радионице декупажа. Они своје радове излажу на свим значајнијим градским манифестацијама и базарима, а сувенири које израђују изложени су
и у просторијама Туристичке
организације Панчево.
Златибор Лазаров је напоменуо и да ће чланови Савеза којим председава, ове године, поред већ набројаних
активности, учествовати и на
годишњој смотри стваралаштва „Вредне руке наших
жена”, као и на музичкој
смотри, коју организују Савез слепих Србије и Савез
слепих Војводине.
Д. К.
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МАЛО ПОЗНАТА „ДИСК” ЛИМУЗИНА

МИЛИОН КИЛОМEТАРА НА ДАН

Конкуренција немачким
произвођачима
Заборављен због
неуспеха
„Фијат” је одувек био познат
по возилима која су практична, имају велику употребну
вредност и намењена су широј
популацији. Данас су то савремени аутомобили који парирају другим произвођачима
у готово свим класама, али за
време док је масовно производио кола за „обичне људе”,
„Фијат” је на тржиште избацио и луксузну лимузину за
коју је мали број возача чуо.
Наменски мотор
Желећи да буде директан конкурент премијум брендовима
из Европе, при чему првенствено мислимо на немачке
произвођаче, фабрика у Торину се одлучила да замени застарели модел „2300”. Тако је
1963. године започет развој
новог аутомобила који ће се
по свему разликовати од досадашњих возила овог италијанског индустријског гиганта.
Пуних шест година се радило
на дизајну и техничким решењима за велики салонски аутомобил направљен по угледу
на тадашња возила из Сједињених Држава. И поред тога
што је „фијат 130” имао оштре

ивице и једноставан дизајн,
хромирани детаљи и луксузна
унутрашњост у италијанском
стилу оставили су утисак на
све посетиоце 39. Међународног сајма аутомобила у Женеви, на којем се по неком неписаном правилу увек приказују
најбољи новитети европске
ауто-индустрије.
Понос „Фијата”, је коначно
заживела те 1969, а за овај модел конструисан је посебан
мотор, за шта је био задужен
инжењер Аурелио Лампреди,
искусни познавалац агрегата
који је развијао погонске јединице за „Ферари”. Резултат
свега је шестоцилиндрични

мотор са цилиндрима у „В”
распореду, радне запремине
2.900 кубика, снаге 140 „коња”.
Интересантно је то што су се
инжењери одлучили за карбураторско убризгавање смеше
инсталацијом три одвојена
карбуратора са два грла. Овај
мотор је уграђиван у прве примерке, али је установљено да
би било добро заменити га новим и јачим. Кубикажа је повећана, па је тако нови шестоцилиндраш имао 3.2 литра и 165
коњских снага. Диск-кочнице
су се налазиле на сва четири точка, а клима-уређај је био стандардна опрема, што је ипак тих
година била реткост.
Дизајн „Пининфарине”
Челници „Фијата” сматрали су
да су клијенти који ипак више
воле спортске аутомобиле, а
не претерано велике лимузине, ипак запостављени. Желећи да исправе своју грешку,
ангажују дизајнера „Пининфарине”, Паола Мартина који
на основу лимузинске верзије
креира купе, који је такође
представљен у Женеви две године касније. Иако је у суштини у питању исти модел, купе
верзија се по изгледу драстично
разликовала од лимузине. Такође, промењена је инструмент табла, а у ентеријер су

убачени детаљи од дрвета као
и кожна седишта.
Увидевши да се дизајн четвороседа више допао купцима,
у односу на помало конзервативни изглед лимузине, „Фијат” 1975. године одлучује да
идејно решење „преслика” на
са лонски ау томо бил. Оно
што је битно истаћи у историји овог произвођача, јесте
да је модел „130” први серијски аутомобил „Фијата” у који се уграђивао алтернатор, а
не динамо. Као и поједини
модели других произвођача
који су несумњиво имали
квалитет али нису успели на
тржишту, и „фијат 130”пролази исто тако.
Производња је угашена
1977. а резултат је 15.100 направљених лимузинских верзија и 4.490 купеа. Аутомобили који су стајали као залиха
понуђени су у замену за сировине, а један број је завршио у
Источној немачкој и другим
државама Источног блока. Румунски председник Николаје
Чаушеску је блиндирани „фијат 130” користио као лично
возило. Године 1979. је један
примерак откупљен и адаптиран за потребе тадашњег поглавара Римокатоличке цркве, Јована Павла Другог.

Аугуст Хорх је своју прву аутомобилску компанију основао 1899. године. Свега десет година касније одлучио
је да напусти место председника и оснује нову компанију, али је имао проблема са
регистрацијом имена. Име
„Хорх” које је Аугуст такође
желео да се налази у називу
нове фирме, према закону о
ауторским правима било је
заузето именом прве. Тако је
овај индустријалац своје
презиме, које на немачком
значи „слушати”, превео на
латински и добио реч „ауди”. Тако је настало име
овог познатог бренда из Инголштата.
У држави Тексас продаје се
највећи број половних аутомобила у Сједињеним Државама. Само у Хјустону сва-

ког момента купцима је доступно око 32 хиљаде половних аутомобила. Када већ
помињемо половњаке и
Америку, добро је знати да
се и тамо враћа километража на половним возилима.
На конто ове преваре која у
просеку износи петнаест хиљада километара, потрошачи годишње губе око четири
милијарде долара.
У Панчеву је активно око
160 такси возила. Тај број у
Њујорку износи око 40.000,
а ови возачи укупно на дан
пређу преко милион километара.
Најдужа стаза која се икада
користила у тркама „Формуле 1” је аутодром „Пескара” који је дугачак 24,7 километара.

- - - - - ГАРАЖА - - - -

АМОРТИЗЕРИ СУ СИГУРНОСТ
Лоша апсорпција неравнина на путу, поскакивање возила и претерано заношење
у кривинама знак су да бисте морали да проверите
стање амортизера. Исправни амортизери, осим што
пружају удобност у вожњи,
обезбеђују управљивост возила и сигурну вожњу, јер је
основни задатак овог дела
да константно обезбеђује
контакт точка са подлогом.

ниским температурама згушњава па уколико овај тест
са наслањањем на возило
радите зими, препоручује се
да то учините након вожње,
када се уље загреје. У супротном, нећете имати праву слику о стању амортизера. Такође, добро погледајте
сва четири точка, јер се код
дотрајалих делова може уочити и цурење уља. Наравно, последњу реч да ли је

Аутомобил са дотрајалим
амортизерима има дужи зауставни пут, а повећава се и
вероватноћа за појаву аквапланинга. Сматра се да возило које је прешло између
шездесет и осамдесет хиљада километара више нема
стопроцентно
исправне
амортизере, а узимајући у
обзир чињеницу да су наши
путеви у веома лошем стању, поменута километража
би могла бити и мања. И сами можете да проверите исправност тако што ћете
свом тежином да се ослоните на предњи део возила а
затим нагло пустите. Уколико се аутомобил заљуља
до два пута горе-доле, то је
прихватљиво, у супротном
овај део је неисправан.
Код већине возила уграђују се уљни амортизери,
што значи да овај флуид у
цилиндру обезбеђује жељене перформансе. Уље се на

могуће репарирати амортизере или их заменити има
сервисер, који ће уз помоћ
машине дати прецизан извештај и сугестију.
Скрећемо вам пажњу да
на тржишту постоје делови
кинеских произвођача, који
су значајно јефтинији, али
самим тим и далеко неквалитетнији. Такви амортизери су краћег века, а такође
умањују ефекте система као
што су АБС или ЕСП. Напомињемо да произвођачи
квалитетнијих и поузданијих брендова дају и до три
године гаранције на своје
артикле, без обзира на пређену километражу.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПЕЖО 206 клима 2001. годиште, повољно на име купца. 069/222-70-22. (СМС)
ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003 годиште, 1.7, ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)
ПЕЖО 206 клима 2001. годиште, повољно на име купца. 069/222-70-22. (СМС)
ПРОДАЈЕМ ситроен ЗХ,
1400 кубика, 1997. годиште,
регистрован. Тел. 063/83833-97. (222291)
ЗАСТАВА 1.0, 2006. годиште, клима, радио, плин, зедер, редовно одржаван, гаражиран, први власник, прешао 70.000 км, 3.500 евра.
064/481-31-91. (222316)
ПУНТО 1.2 Б, јун 2006. клима, металик, сити серво, 2 х
ербег, гаражиран, потпуно
исправан. 062/658-100.
(222371)

ОГЛАСИ
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ГОЛФ 3,1997, 82.000.
061/254-17-08. (222589)
СКАЛА 55, 1996. годиште,
истекла регистрација, у возном стању, комплет или у
деловима. 064/130-36-02.
(222617)
КОРСА 1.2, 2002, петора
врата, у првој боји, фабричко стање, на име. 064/13036-02. (222617)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2008, петора врата, 78.000 км, све од
опреме. 064/130-36-02.
(222617)
ФИЈАТ брава, 1.6, 1998. године, фул опрема, три кључа, купљен код нас, атестиран плин. 064/130-36-02.
(222617)
СИТРОЕН Ц 8, 2004. годиште, 2.2 ХДИ, 140.000 км, у
одличном стању, гаражиран,
одржаван. Могућа свака
провера. 064/982-22-22.
(222627)

МАШИНЕ

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, луле.
331-586,
063/805-74-60. (220384)

НА ПРОДАЈУ трактор ИМТ
560, 1983. годиште, мало
радних сати. 063/828-18-99.
(222378)

АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде,
гелендери, алу столарија,
ПВЦ столарија, монтажа.
063/801-84-76, 065/801-8476. (2121603)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ зидане гараже на
Котежу 1 и Котежу 2.
063/122-55-22. (222667)

РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.000 динара, столови од 3.000, кревети од 10.000, кухињске
клупе од 8.000 динара.
060/600-14-52. (222089)
ПРОТЕИНСКИ сирак на продају, 20 дин/кг. Ковачица,
062/442-159. (222031)

ПРОДАЈЕМ половну очувану
аутоприколицу, 9.800 динара. Тел. 064/049-62-72.

КОКЕ носиље, у пуној носивости, 200 динара комад.
060/054-67-70. (221827)

КАМИОНИЋ застава ривал,
1992. годиште, вози Б, цирада, арњеви нови, рег. до маја 2017, 2.100 евра. 063/372162. (222461)

ПРОДАЈЕМ храстова улазна
врата 205 х 130, (85-35), нова и хилти бушилицу Т 70.
063/120-24-00. (222274)
НОВА метална капија 145 х
80 цм, са пет стубова 180
цм, договор. 063/736-37-42.
(222294)

ЈУГО корал 55, 1994. годиште, регистрован до 31. марта 2017. године. 063/807-2707. (222444)
ПРОДАЈЕМ голф 4, 1.6,16 В,
2002. годиште. 063/376-929.
(222469)
ХИТНО мерцедес А 160,
2001, регистрован, нове гуме, договор. 060/035-36-64.
(222472)
АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила, сервисирамо и пунимо гасом дигиталном машином, пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (222501)
ОПЕЛ кадет лимузина 1986,
нов плин, регистрован, 400
евра. 061/626-06-62.
(222530)
ПРОДАЈЕМ нисан примера,
караван, 1.600, 1996. годиште. 065/333-55-25. (222549)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ сеат
ароса, 2001. годиште, 1.4
регистрован, урађен велики
сервис, без улагања.
066/855-47-44. (222672)
НА ПРОДАЈУ пежо 106, 1.1,
2001, власник, очуван.
064/187-89-09. (221675)

ВОЗИЛА

АПАРАТИ

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО све врсте возила, хаварисаних, неисправних и страна возила. Долазим по позиву, од 100 до
1.500 евра. 069/203-00-44,
013/403-736. (222313)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални откуп свих врста возила, комбија, камиона и аута, од 80
до 3.000 евра. 068/423-9560, 064/552-31-19. (222313)
ОТКУП свих врста возила,
катализатора, акумулатора,
продаја половних делова.
066/409-991, 063/782-82-69.
(222313)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер
и половни делови од вешмашина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (222305)
КИНО филмове 8 мм, 16 мм,
све врсте видео касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563, 063/288-278.
(222321)
СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28. 353463. (222651)

ПРОДАЈЕМ смедеревац петицу. 063/761-04-05.
(222293)
ВИРПУЛ комбиновани фрижидер, горионик на нафту,
ламеле за ладу самару и рено 4, фелне са гумама голф
2. 064/206-30-24. ()222311)
ПРОДАЈЕМ комплетну плишану гарнитуру: тросед, двосед, фотеља, угаону кожну.062/170-43-10. (222337)
ПОВОЉНО windovs XP, кућиште, екран, веб камера,
тастатура, миш, звучници,
принтер, скенер, фотокопир.
064/252-50-03. (222000)
ПРОДАЈЕМ фотеље, струњаче, старински креденац, бео
кревет брачни. 013/232-2130, 063/162-50-00. (222378)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (222349)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ФАСАДНА цигла, шиваћа
машина, врата, прозори, ролетне, теписи, повољно.
064/131-54-96. (222356)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању од 80 до 1.500
евра. 062/193-36-05.
(222648)

ПОВОЉНО продајем половну Симпову угаону гарнитуру. Информације, 063/324637. (СМС)

БЕТОНСКИ блокови, квалитет, цене од 30 -65 динара.
ЗТР „Луна плус”, Црепаја.
069/275-73-94. (222360)
ГЕПЕК троделни за комби,
стаклени балони, мадрац из
сегмената. 064/928-89-68.
(222375)
ПРОДАЈЕМ стари фрижидер, намештај и остало покућство. 060/351-96-41.
(222370)
ПРОДАЈЕМ гардеробне ормане, писаће столове, кожну
фотељу, огледало, витрину.
064/415-96-61. (222392)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ алпино
јарца, стар две године, јарићи 23 – 21 – 16 кг. 065/34822-00. (221939)
ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру, регале,
мост + регал, гарнитуру мојца, сто + 4 столице, спаваћа
соба комплет, комплет кухиња, дечја колица, ел. шпорет, ТА пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе, тепихе, половне ауто гуме, бицикле разне. 063/107-78-66.
(222398)
ПРОДАЈЕМ супрасну крмачу, провопраска и задње стакло за голфа. 618-330.
(222429)
ПРОДАЈЕМ полован намештај из увоза. 065/592-7875. (222440)
ПРОДАЈЕМ полован цреп
бечеј 222, медитеран 222, 16
динара/комад. 063/742-7239.(222450)
ПРАСИЋИ на продају, 20 –
25 кг, 170 динара/кг.
061/317-48-20. (222436)

ПРОДАЈЕМ ројеве и пчеле
ЛР на Врелима. 064/324-0941, 060/886-75-22. (222466)
ПРОДАЈЕМ дечји бицикл каприоло 20. Тел. 064/255-6232. (222465)
ПРОДАЈЕМ мост регал, ТА
пећ, шанк, регале, кухиње,
столове и столице, француски лежај, ормане, комоде,
витрине, угаоне клупице, тепихе, дневни сточић и др.
064/155-38-13. (222531)
КОМБИНОВАНИ фрижидер,
мањи, већи, веш-машина,
мањи фрижидер, ТА 2,2 кв,
судопера с радним висећим,
угаона гарнитура, разни лежаји, трпезаријски сто са
столицама, орман, разно.
Тел. 063/861-82-66.
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, вршим поправку, фарбање ваших, достава, гаранција. 062/170-43-10.
ПРОДАЈЕМ дечју собу за девојчице. Квалитетна, очувана, универ, абс кант трака.
062/807-78-18. (222556)

БИБЕР цреп. 062/843-26-10.
(222565)
МЕСНАТА прасад пиетрен,
стална продаја, могућност
клања и резервисања.
Тел.063/311-277.
(222571)
ПРАСИЋИ, меснати, балирана детелина, 150 – 200 динара. Мића, Панчево. 064/30328-68. (222578)
ПРОДАЈЕМ компјутер, монитор, звучнике, мали бојлер, стиропор, компјутерски
сто. 361-118.
(222585)
ПОВОЉНО сто, трпезаријски, шест столица и два ормана. 013/251-32-14.
(222659)
АЛФА камин за етажно грејање, добар, мало радио,
200 евра. Шпорет смедеревац, деветка, десни, 10.000
динара. 060/380-56-20.
ПРОДАЈЕМ инвентар за дечје играонице и кафиће.
064/530-55-45. (222649)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568.
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ алуминијумску преграду 2.5 м,
огледлао 80 х 200. 062/86711-67. (222620)
ПЛАСТИЧНЕ цистерне 1000
л, цена од 4.000 до 10.000
РСД. 063/362-703. (222623)
КАЗАН за ракију од прохрома 250 л, са редуктором,
1.500 евра. 063/362-703.
БИБЕР цреп на продају.
064/568-95-76. (222553)
ПРОДАЈЕМ вертикални замрзивач, веш-машину, ваша неисправна уз доплату. Мића,
013/346-790, 064/129-73-60.

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине, акумулаторе, месинг,
бакар и остало. 064/158-4410, 063/101-11-47. (221598)

Петак, 24. јун 2016.

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ два и три ланца
земље, преки пут. 060/15325-15. (2214229)

КУПУЈЕМ очувано покућство, кухиње, угаоне гарнитуре, плинске боце. 066/90079-04. (222337)

НОВА МИСА, кућа близина
вртића „Петар Пан”, 240 м2,
2.3 ара, три нивоа, продајем, власник. 063/826-97-09.
(222268)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (222340)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, стари новац, сатове, бижутерију, порцелан,
старо покућство. 335-930,
063/705-18-18. (222563)
КУПУЈЕМ полован намештај,Та пећи, кухиње, остало
покућство. 063/898-00-82.
(222592)
КУПУЈЕМ алуминијум, бакар, месинг, гвожђе, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, телевизоре. 061/20626-24. (222641)
КУПУЈЕМ гвожђе, аллуминијум, месинг, замрзиваче,
веш-машине и остали отпад.
061/321-77-93. (222641)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телеивзоре и остало.
064/484-13-76. (222641)

ОГЛАСИ
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ПРОДАЈЕ се плац у Самошу,
17 ари. 023/877-319.
(222265)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Банатском Карловцу за стан
у Панчеву. Тел. 063/767-9940. ((222270)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, 80 м2, на 7 ари, струја,
вода, заграђен. 063/841-1627, 063/837-37-71. (222277)
КУЋА, стара Миса (300 м
иза Mолове пумпе ), 70 м2,
на 5 ари, 25.000 евра. Тел.
062/336-821. (222286)
КУЋА на продају код школе
„Свети Сава”, амбуланта,
пошта. 063/824-63-51, 373154. (222292)
ПРОДАЈЕМ се кућа, Србијанска 55, Панчево. 064/65116-22. (222307)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2 ара,
46.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)
КОД Турске главе, кућа са
два локала, 150 м2, 2 ара,
60.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)
2

НОВА МИСА, 150 м ,
45.000, вреди видети. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222341)

КУЋА, Доњи град, за адаптацију, рушење, 2.5 ара плац,
струја, канализација. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
КУЋА у мирном крају Тесле,
3.6 ари плац, 80 + 40 м2, канализација, 54.000 евра, договор, замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)
КУЋА, Доњи град, Ж. Зрењанина, 4 собе, 2,74 ара плац,
канализација, повољно.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71. (и)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, 4 ара,
власник, 1/1, у Скадарској
улици и прекрупач оџаци.
060/442-62-34. (222325)
ПРОДАЈЕМ викендицу, Долово, са воћњаком 25 ари, и
циглу велики формат. 313716. (222328)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Караули. Тел. 065/51733-01. (222342)
ВОЈЛОВИЦА, 62 м2, 43 ара,
21.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (222344)
МИСА, 80 м2, 6.5 ари,
28.000; Топола 70 м2, 3 ара,
21.000; центар 84 м2,
ПР+I+ПК, 62.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (222344)

ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2, Панчево, шири центар, 29.000,
могућ договор. 064/902-2880. (222445)
ПРОДАЈЕМ две куће у Војловици на истом плацу, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (222378)

ПОВОЉНО продајем плац
на Стрелишту, 4 ара, 4.000
евра. 063/185-27-90.
(222469)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60 км,
6 ари, вода, асфалт, продајем/мењам. 064/955-51-85.
(222361)

НА ПРОДАЈУ 5,65 ланаца
обрадиве земље у Самошу.
063/828-18-99. (222478)

ПРОДАЈЕМ 9 ари баште са
викендицом. 063/865-80-06.
(222365)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-машине, замрзиваче, акумулаторе, телевизоре, долазим.
061/322-04-94. (222641)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац 10 ари, Јабучки пут код „Пивашевића”, цена 15.000. 060/35399-10. (22345)

ПРОДАЈЕМ кућу, Панчево.
Стеријина. 065/361-64-22.
(СМС)

СТАРА МИСА, 300 м2, 6 ари,
одлична, 65.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (222341)

ДЕО КУЋЕ Максима Горког,
центар, сређена, 87 м2,
56.000 евра. Тел. 060/03431-11. (СМС)

ТЕСЛА, део куће, 54 м2, 1.3
ара, 18.500. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)

ПРОДАЈЕМ кућу, Панчево.
Стеријина. 065/361-64-22.
(СМС)

ПЛАЦ нова Миса са локацијском дозволом, власник.
064/260-05-34. (222568)

НОВО СЕЛО, плац 16 ари,
кућа 100 м2. Тел. 063/80023-06. (221368)
ПРОДАЈЕМ кућу на Баваништанском путу, 17.000 евра.
069/138-95-80. (221825)
НА ПРОДАЈУ кућа у Старчеву. 064/888-46-59. (221869)
КУЋА, два улаза, плац 20
ари, Кајмакчаланска, 10
ари, Кудељарац. 064/12457-94. (222119)

ТЕСЛА, нова кућа, 130 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)
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ТЕСЛА 87 + 87 м , 4.2 ара,
49.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)

КУЋА, Змај Јовина, пешачка
зона, комплетно сређена,
180 квадрата, 100.000 евра.
060/034-31-11. (222521)
ЦЕНТАР, Максима Горког,
део салонске куће, излази на
улицу, комплетно сређена,
87 м2, 56.000 евра. 061/13186-54. (222521)

КУЋА, насеље Мали рај, 90
м2, 9 ари, два стана, продајем/мењам. 064/955-51-85.
(222361)

УЛИЧНИ део куће 55 м2 +
гаража, центар шири,
18.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (222528)

БАЊА ВРУЈЦИ 120 м2,
спратна кућа, продајем/мењам за стан/кућу у Панчеву,
доплаћујем. 064/354-69-94.
(222388)

ГОРЊИ ГРАД, усељива, 88
м2, 2 ара, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(222512)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса, дозвољена градња. 060/76623-36. (222401)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 70
м2, 7 ари, 23.000. (679),
„Трем” 01 (679), 332-031,
063/836-23-83.
(222410)
МЕЊАМ локале у центру
Стрелишта од 39 и 81 м2, за
стару кућу, плац, стан. Тел.
064/267-71-74. (222426)
ПЛАЦ до магистралног пута,
Баваништански пут, 7 ари,
1.800 евра/ар. „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)
ТОПОЛА, четворособна кућа, 4 ара плац, ЕГ, 30.000
евра. Договор, замена.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

КУЋА, Горњи град, усељива,
од пуне цигле, на продају.
Тел. 062/967-66-45.
(222529)

ПРОДАЈЕМ викендицу у Дубовцу поред Дунава. Тел.
013/343-058,
062/112-56-36.

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди погледати. 063/756-06-04.
(222534)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77.
(222561)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на 11
ари, 26.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(222547)

ПРОДАЈЕМ 14 ари грађевинског земљишта, стара
Миса, 16.000 евра.
063/771-18-49.
(222634)

ОДЛИЧНА кућа 36.000, Војловица 115 м2, 7.5 ари.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (222512)
НОВОСЕЉАНСКИ пут, 22
ара, 70 м2, 27.000; 8.5 ари,
120 м2, 45.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00. (222528)

КУЋА, Качарево, 150 м2, на
3.5 ара, спрат, усељива,
27.000 евра. 064/271-74-67.
(2224129

БАВАНИШТАНСКИ пут, 114
ари, 33 ширина до асвалта.
(679), „Трем” 01 (679), 332031, 063/836-23-83.
(222410)

КУЋА, Девојачки бунар, центар, власник. 063/161-95-55.

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
200 м2, Максима горког 3.8
ара. 063/301-360. (222496)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5 ари,
продајем/мењам за панчевачки стан. 064/928-89-68.
(2223759)

КУЋА 120 м2, на 5 ари, легализована, Преспанска 15.
Кудељарац, власник.
063/307-674.
(222400)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу 44
ара. 064/256-35-40. (р)

ЦРЕПАЈА, одлична , 25.000,
договор; Долово на 16 ари,
18.000. (396), 061/662-9148. (222482)

ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (222499)

ПЛАЦ продајем, Новосељански пут, преко пута „Зрна”, 8
ари. 064/808-72-51.
(222635)

МАКСИМА ГОРКОГ, салонски тип куће, 7 ари, 70.000.
(396), 061/662-91-48.
(222482)

ПЛАЦ, Сефкерин, 15 ари, 20
м фронт, улица ЈНА, 4.000
евра, 15 ари. 063/878-40-52.

ЗАСЕБНА кућа на Маргити,
30 м2 + 30 м2, власник.
065/480-01-40. (222441)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
сређен, ограђен, Кудељарсаки насип, прва суседна.
063/472-669. (222633)

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарцу. 063/174-75-09.
(222446)
НА ПРОДАЈУ два плус два
ланца земље, преки пут.
060/031-52-62. (222441)
ПРОДАЈЕМ три хектара Мали надо, 1 хектар српско поље, ½ ланца стари црепајачки пут. После 16 сати,
064/578-78-73. (222453)
НОВА МИСА, кућа 112 м2, 1
ар 25 м2, 55.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(222456)
ЦЕНТАР, кућа 163 м2, 4.5
ара, 73.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(222456)
НА ПРОДАЈУ викендица са
15 ари плаца на Новосељанском путу. 063/336-461.
(222457)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 50
м2, 10 ари, 28.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(222528)
100 М2, 4 ара, центар, 70 м2,
5 ари, 50.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (222528)
КУДЕЉАРАЦ, 140 м2 + 25
м2, локал, 5 ари плац, комплетно сређена, усељива,
74.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.

КАРАУЛА, 43 м2, на 50 ари,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)
КУЋА 50 м2 на 9 ари плаца,
са грађевинском дозволом,
хитно, договор. Панчево.
065/410-97-34. (222578)
КУЋА у Панчеву, Новосељански пут, испод надвожњака, 7 ари плаца, квадратуре 80 м2, са двориштем и
баште с воћњаком, без посредника. 063/153-37-70.

ТРИ ланца земље у Лапу, четврта дуж, звати после 20 сати. 064/675-46-91. (222631)
ПЛАЦ, бања Врујци, 6 ари,
повољно. Тенда 4.80 х 2 м.
061/254-17-08. (222589)
ПРОДАЈЕМ плац на старој
Миси. 065/361-60-11,
013/361-60-11. (222601)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, сређена, поред асфалта, близу базена, повољно.
063/832-50-97. (222611
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, са помоћним објектима.
063/311-281, 066/366-115.
(222625)
ПРОДАЈЕМ кућу 100 м2, са
16 ари плаца у Дебељачи.
065/419-25-25, 023/871-206.
(222610)
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СТАН на Тесли, 32 м2, сређен, реновиран, 23.000 евра,
ЦГ, III спрат. 064/180-85-95.
(222374)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

АГЕНЦИЈИ „Милка М”, поребна кућа, почетак Војловице, исплата одмах.
063/744-28-66. (4667)

ТРОСОБАН стан, строги
центар, 83 м2, V спрат, укњижен. 063/466-347. (222355)
ДВОСОБАН стан, центар, 55
м2, сређен, II спрат, ЕГ.
063/241-758. (222364)

ПРОДАЈЕМ кућу на Миси од
73 м2 + 13 м2 на 14 ари плаца. 063/269-499. (222665)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТРОСОБАН стан, 78 м2,
Стрелиште, IV спрат, два мокра чвора. Тел. 064/340-2643. (220622)
СТРОГИ центар трособан 60
+ 6 м2, двострано орјентисан. 064/337-20-11.
(220424)
40 м2, 55 м2, 15.000 евра,
Миса. 063/377-835.
(221070)

ХИТНО продајем дворишни
стан, 34 м2, Цара Лазара бр.
50. Тел. 061/235-35-96.
(222260)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,
28.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)

ХИТНО продајем двособан
стан у центру, ТА, III спрат.
062/388-130. (222192)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, једнособан, 23.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)

ДВОСОБАН намештен стан,
Стрелиште, VII спрат, клима,
интернет, без посредника.
064/069-14-11. (222279)

КОТЕЖ 2, 92 м2, четворособан, 59.000. (238), „Тесла
некретнине”, (222341)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м , II,
33.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.

ПРОДАЈЕМ сређен двособан
стан, 58 м2, ЦГ, лифт, договор. 064/968-56-80. (222394)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ, усељив, 43.000. 063/164-61-52.
(221322)

ТЕСЛА, стан код пијаце, 45
м2 + Т, једноипособан, 2/4,
без лифта, ТА, укњижен,
28.000 евра. „AG ekonomik
net sistem”. 063/826-97-09.
(2222689)

ГАРСОЊЕРЕ, Стрелиште,
14.500; Горњи град 15.500 и
Самачки 13.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(222481)

ПРОДАЈЕМ стан 75 м2, са
двориштем, шири центар,
1/1. Тел. 061/721-12-57.
(222396)
ПРОДАЈЕМ трособан комфоран стан са подрумом.
Тесла. 060/488-21-15.
(222299)

КОТЕЖ 2, 69 м2, двоипособан, са стварима, 39.000.
(238), „Тесла некретнине”.
(222341)

ТЕСЛА, 118 м2, V, само
43.000. 332-031, 063/83623-83, „Трем” 01 (679).
(222410)

ДВОРИШНИ стан са баштом
продајем, 15.000. 062/88543-20. (222318)

КОТЕЖ 1, 45 м2, нов стан, I,
32.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)

ТЕСЛА, 66 м2, ЦГ, VI, 2.0, само 27.000. (679), „Трем” 01
(679), 332-031, 063/836-2383. (222410)

ВЛАСНИК продаје укњижене станове, нова Миса, 40
м2, 15.000; шири центар 30
м2, 15.000. 013/373-420,
062/111-99-11.
(222333)

ПРОДАЈЕМ стан 58 м2, без
улагања, строги центар.
064/651-17-78. (222484)
СТРЕЛИШЕ, двособан, 56
м2, IV, лифт, ЦГ, усељив,
28.000. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (222525)

7. ЈУЛА, 39 м2, ВП, 17.000;
Зеленгора, двособан, приземље, 26.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (222481)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2 +
17 м2 пословног простора,
центар, 35.000.
064/186-50-87. (222341)

СТАН 38 м2, Нова Миса,
укњижен, полусутерен, власник, хитно. 063/728-36-78.
(222383)

СОДАРА, 56 м2, ЦГ, I, сређен, 2.0. (679), „Трем” 01
(679), 332-031, 063/740-7995. (222410)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2, други спрат, 64.
063/857-77-21. (2223489

СТАН, 45 м2, Котеж 2, ЦГ,
Кикиндска, IV спрат.
063/272-152. (222387)

ТЕСЛА, 61 м2, трособан,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(222341)

ПРОДАЈЕМ стан двособан,
53 м2, на 7. спрату, Стрелиште. 063/868-02-06.
(222385)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
60 м2, Котеж 1, без посредника. 064/866-24-13.
(222421)
ПРОДАЈЕМ стан, центар, I
спрат, трособан, ЕГ, цена
договор. 061/533-27-40,
065/849-09-38.
(222428)
ЈЕДНОСОБАН, генерално
реновиран, Содара, 34 м2,
ПВЦ, плакари, одмах усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (и)
ДВОСОБАН, Доњи град, генерално сређен, 52 м2, ЕГ,
25.000 евра, замена. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
СТРЕЛИШТЕ, VII спрат, ЦГ,
86 м2, М. П. Аласа 5. Власник. 064/276-04-80.
(222434)
ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/м2, 50 м2, 62 м2, 68 м2.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(222456)
КОТЕЖ 2, Кикиндска, двособан, VII, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(222456)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74
м2, ЦГ, IV, 34.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(222456)
СОДАРА, трособан, 62 м2,
III, 35.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (222456)

ЦЕНТАР, Карађорђева, једноипособан, 45 м2, I,
ЦГ,36.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (222525)

КОТЕЖ 2, трособан, 45.000;
Стрелиште двособан, 30.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (222481)

СТАН, 52 м2, двособан, приземље, строги центар, мењам за кућу, већи стан, доплаћујем. 064/354-69-94.
(222388)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту. 069/151-4952.

КОТЕЖ 2, трособан стан, III
спрат, може и замена за
центар, 40.000. 062/280-087.
(221863)

СОДАРА, Доситејева, троипособан, 58.000; војне двоипособан, 39.500.(396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(222481)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, I, трособан, 31.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.

ПРОДАЈЕМ стан 62 м2, на
Стрелишту. 064/170-57-10,
065/824-39-44. (220902)

ХИТНО, Стрелиште, стан 60
м2, II спрат, ЦГ, реновиран.
062/646-066. (221439)

СОДАРА, повољно двособан,
VI, 26.000; трособан, I,
40.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48, 317-634.
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СОДАРА, власник, продајем
стан 57 м2, Савска 14/27,
28.000 евра. 060/321-53-60.
/220907)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2, на 6.
спрату, Котеж 2. 065/39898-99. (221440)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, III,
27.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, VII,
30.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-09.

ПРОДАЈЕМ трособан, 60 м2,
центар, нов, 27.000 евра.
061/670-97-96. (220821)

ТЕСЛА, 47 м2, V спрат, без
лифта, комплетно сређен и
модеран, договор, 26.000
евра. 064/231-59-39.
(221331)

СТАН 45 м2 и плац на Кудељарском насипу, 34 ара.
Тел. 060/351-96-41.
(222370)

СТРЕЛИШТЕ, 51 м2, I,
37.000, новоградња. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у Новом Саду, 48 м2,
43.200 евра. 065/833-85-36.
(и)

ДВОСОБАН стан у Тамиш
капији, укњижен, власник,
III спрат, 68,5 м2, поглед директно на реку. 062/272510. (221476)
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СТАРА пошта, двособан, I,
41.000; близу центра салонски, 114 м2, 65.000; 86 м2,
40.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (222481)

КОТЕЖ 2, двоипсообан, 70
м2, III, ЦГ, 42.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (222525)

ТЕСЛА, мањи двособан, 47
м2, III, ТА, 22.500. (336),
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (222525)

СТРОГИ центар, СДК, трособан, 68 м2, VII, ЦГ, 54.000,
договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(222525)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
III, ЦГ, усељив, 26.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (222525)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
м2, II, ЦГ, 23.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222525)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
м2, III, ЦГ, лифт, 28.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/274-951. (222525)

КОТЕЖ 2, двоипсобан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (222525)
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ТЕСЛА, стан 44 м2, I спрат,
ТА, реновиран, лепо место,
брзо усељив. 231-95-50,
064/423-31-43. (222487)
СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2, ВП,
ЦГ + подрум, тераса.
061/224-47-97. (222499)
СТАНОВИ свих структура,
све локације. Агенција
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (222528)
МИСА, прелеп двособан, 50
м2, I, са стварима, 25.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (222512)
СТРЕЛИШТЕ, леп двособан,
62 м2, ВП, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
РОБНА кућа, двоипособан,
63 м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(222512)
КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000. (677), „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (222536)
ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
IV, TA, тераса, 18.000. (677),
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (222536)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса. 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (222536)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38
м2, новија зграда, ЦГ, II,
23.500. (677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(222536)
ТЕСЛА, двособан, 47 м2, етажно грејање, III, 22.500.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (222536)

ТЕСЛА, једноипособан, 45
м2, 27.000; двособан, 50 м2,
23.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37
м2, 23.000; двоипособан, 58
м2, 30.000.(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

МАРГИТА, трособан, 64 м2,
40.000; троипособан, 96 м2,
65.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

ЦЕНТАР, III, TA, 30.000; Котеж 2, V, прелеп, 40.000.
(67), „Милка М”, 063/74428-66. (4667)

КОТЕЖ, двоипсобан, 72 м2,
40.000; трособан 78, 46.000.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (222547)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 65
м2, 33.000; трособан, 74 м2,
33.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

МИСА, једноипособан, 35
м2, 20.500; трособан 85 м2,
38.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

ТЕСЛА, двособан, 46 м2,
23.000; двособан, 49 м2,
28.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

ЦЕНТАР, трособан, 80 м2, комплет намештен, 50.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, 23.500; трособан, 80 м2,
40.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

ТЕСЛА, I, лукс, 49, тераса,
36.000; IV, 49, НОВ, 25.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (
4667)

СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двособан 53 м2,
20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

КОТЕЖ, једноипособан, 39
м2, 19.000; двособан 61 м2,
28.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2,
28.000; трособан 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65
м2, I, ЦГ, 32.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (222536)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 28,
14.000; двоипособан, 55,
29.000; двособан, 55, договор. (338), „Јанковић”, 348025. (222543)

ЦЕНТАР, двособан, 53 м2, дворишни, гаража, 18.900. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.

СОДАРА, двособан 63 м2,
33.000; двоипособан 75 м2,
40.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

ДВОСОБАН стан, Тесла, 58
м2,две терасе, VI спрат, цена
договор. 064/271-54-53.
(222572)

КОТЕЖ 1, двособан, 59, договор; Маргита, 3 ара, 60,
договор. (338), „Јанковић”,
348-025. (222543)

МИСА, продајем поткровље,
100 м2, са свим прикључцима, власница. 065/333-5525. (222546)

МАРГИТА, једнособан, 36
м2, новоградња високо приземље. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61
м2, 43.000; троипособан, 78
м2, 53.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (222547)

ПРОДАЈА/ЗАМЕНА, гарсоњера, ЦГ, близу центра, договор. Дара, 064/539-22-59.
(2225599

ТЕСЛА, двоипособан, I, 65,
лукс, 47.000; Миса, двоипособан, I, 42.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(4667)
ПРОДАЈЕМ двособан стан у
центру. Тел. 064/290-46-55.
(222566)
СТРЕЛИШТЕ, стан 62 м2, нова столарија, паркет, купатило, власник. 064/260-05-34.
МАРГИТА, II, 53, одличан,
30.000; ВП, 61, прелеп,
39.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4667)

МИСА, II, двоипособан,
30.000; I, трособан, 35.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(4667)
МАРГИТА, нови станови
свих структура, одмах усељиви, укњижени, нови. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(4667)
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КОТЕЖ 2, I, 46, 25.000; VII,
74, лукс, 41.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(4667)
ТРОСОБАН стан, Стрелиште,
67 м2, ЦГ, I, близина „Авива”, 34.000 евра, власник.
064/410-25-86. (222673)
СТАН, новоградња, 50 м2,
Светозара Милетића, први
спрат, укњижен, 35.900.
061/572-93-17. (222657)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, VI, ЦГ, добар, 25.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(222658)
СТАН 110 м2, центар, приземље са плацем 4.5 ари, помоћним објектом 42 м2,
Ослобођења 28-а, Панчево.
064/295-50-95. (222638)
ТЕСЛА, гарсоњера, III, са
стварима, 19.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(222541)

СТАНОВИ

СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки,
гарсоњера, 17 м2, III, ЦГ,
11.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (222541)

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2, на Котежу 2. 062/271-124. (СМС)

ЦЕНТАР, двособан, Петра
Драпшина, 56 м2, ЦГ, 35.000.
(320), „Премиер”, 063/80044-30. (222541)
КОТЕЖ 2, продајем/мењам
четворособан, 74 м2, VII, ЦГ,
46.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (222541)
КОТЕЖ, једнособан 44 м2,
ЦГ, III, 25.000. (320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(222541)
СОДАРА, трособан, ВПР, 63
м2, ЦГ, 33.000.(320), „Премиер”, 063/800-44-30.
(222541)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, I спрат, ЦГ, једнособан.
Тел. 063/ 122-80-76, Горан.
(222590)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈА „Дива”. Ж. Зрењанина 14, купује стан у
згради, без грејања, предност центар, Тесла. 345-534,
064/246-05-71. (и)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ комплет намештену гарсоњеру, централно,
нова зграда близу центра.
063/106-05-47. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, ЦГ, Котеж 2, 100
евра. 064/325-72-05.
(222579)
ГАРСОЊЕРУ намештену, кабловска, интернет, близу
центра издајем. 065/870-2700. (2225678
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком. 060/03422-71. (222560)
ИЗДАЈЕМ собу са употребом
кухиње и купатила, у згради
на Тесли. Тел. 063/820-91-38.
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
зграда + дворишни + гарсоњера, намештено. Стрелиште. 362-406, 064/218-8345. (221425)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
32 м2, Браће Јовановића 33а, усељив 10. јула. 063/16319-90. (222151)
КОТЕЖ 1, 60 м2, ЦГ, лифт,
Ослобођења, полунамештен.
063/163-52-05. (222136).
ШИРИ центар, двособан, 45
м2, намештен стан, у прелепом дворишту. 064/313-8972. (221886)

ИЗДАЈЕМ стан са парним
грејањем, близу медицинске
школе. 060/304-54-50.
СТАН у центру Баваништа,
56 м2, намештен, плинско
грејање, телефон, две терасе. 064/128-36-34. Ненад.
(222275)
ИЗДАЈЕМ намештен стан до
44 м2, од 1. јула. 063/84116-27, 063/837-37-71.
(222277)
НАМЕШТЕНА гарсоњера,
Содара, клима, ЦГ, телефон,
усељива одмах. Обавезан
депозит. 064/140-15-39.
(222296)
ИЗДАЈЕМ собу. Тел.
063/811-73-75. (222302)
ИЗДАЈЕМ трособан стан, кућа, посебан улаз, ненамештен. Карађорђева.
064/994-13-16.
(222312)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у строгом центру, намештена. Цена 80 евра. Тел. 063/736-3850. (222330)
ИЗДАЈЕМ стан 50 м2, Котеж
1, намештен. 065/665-7510. (222334)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у центру, празна, добра зграда,
изузетна локација. 063/81106-69. (222329)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, ТА, 95 евра,
депозит. 064/186-50-87.
(222343)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/033-38-83. (222386)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
нова Миса. 060/163-88-58.
(222205)
ЈЕДНОИПОСОБАН полунамештен стан, центар, V
спрат, кабловска, клима, 130
евра. 064/490-56-24.
(222376)
ИЗНАЈМИО бих кућу за радионицу и магацин.
064/476-58-00. (222374)
ИЗДАЈЕМ намештен трособан стан у центру, III спрат,
ЦГ. 063/422-024.
(222384)
ИЗДАЈЕМ нов намештен
стан, у центру, видети, потребан квалитетан станар.
063/734-82-31. (222395)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Котеж 1.
060/632-68-00. (222282)
КОД болнице издајем намештену гарсоњеру самцу, 70
евра. 062/361-676.
(222288
ИЗДАЈЕМ једнособан празан
стан у згради, бе грејања.
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (222290)
ИЗДАЈЕМ двособан стан, са
елементима кухиње, нова
Миса. 013/373-027,
062/161-48-74. (222289)
ИЗДАЈЕМО двособан стан и
гарсоњеру. 061/272-01-87.
(222285)
НАМЕШЕН једнособан стан
у згради + дворишни + гарсоњера. Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (222413)
ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
на Тесли, ЦГ, клима, кабловска, интерфон, радним данима после 17 сати.
061/261-32-56. (222406)
СОДАРА, издајем двоипособан стан, 63 м2, IV спрат, ЦГ,
интернет. Тел. 344-254.
(222406)
МАЊИ једнособан намештен стан, 80 евра, Максима
Горког 96. 060/517-82-53.
(2122399)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, 55 м2 + тераса, Котеж 1. 063/164-61-70.
(222421)
ИЗДАЈЕМ празан стан 37 м2,
на Котежу 2. 064/353-23-69.
(222423)
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НАМЕШТЕНА гарсоњера,
Тесла, са ЦГ, и у строгом
центру. 064/280-60-36.
(222424)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Котежу 1. Тел. 064/157-4453. (222460)
ИЗДАЈЕ се намештена соба,
у центру с купатилом.
063/761-03-56. (222459)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Котежу 2, Кикиндска 6. Тел.
060/861-83-51. (222442)
ИЗДАЈЕМ намештен двоипособан стан у центру, Доситејева. Тел. 065/248-81-86.
(222437)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Тесли, ЦГ. 062/255-333.

ПРАЗАН једноипособан
стан, Содара, ЦГ, телефон,
интерфон, на дуже. 065/23672-79. (222543)
ЈЕДНОСОБАН за издавање,
Тесла, ЦГ. 063/320-637.
(222542)
ИЗДАЈЕМ засебну кућу, двособан стан са етажним грејањем. 066/807-10-40.
(222522)
ИЗДАЈЕМ двособан стан код
Црне мачке, празан.
064/192-18-14.
(222507)
КУЋУ, башту, Котеж 1, близу
школа, пијаца, амбуланта,
аутобуска. 061/225-16-43.
(2225119
ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан у поткровљу, на
Содари, повољно. Тел.
063/746-24-63. (222504)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ део куће на Тесли,
посебан улаз, ново. 064/29421-40. (222487)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, ЦГ,
усељив од 1. августа 2016.
062/512-816. (222666)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у центру. 064/154-9565. (2226469

ГАРСОЊЕРА, 24 м2, центар.
063/389-972. (222492)

ГАРСОЊЕРА за издавање,
зграда, засебан улаз, код
Спортског центра. 064/43685-26. (222668)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, Стрелиште. Тел. 311071, 064/587-25-35.
(222609)

ИЗДАЈЕМ на дужи период
велику гарсоњеру, депозит
обавезан. 063/617-421.
(222554)

ИЗДАЈЕ се једнособан стан,
ужи центар, приземље, ненамештен. Тел. 062/438-444.
(222662)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 2, други спрат,
ЦГ, Кикиндска 8. 013/342362, 064/248-81-11.
(222597)

ЈЕДНОИПОСОБАН функционалан стан, три собе, мали
трошкови, депозит, Содара.
064/438-12-35.
(222628)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
на Котежу 1, намештен и
опремљен. Тел. 063/865-27-89.
ИЗДАЈЕМ намешену гарсоњеру,Тесла, други спрат, 80
евра. 064/964-46-09.
(222660)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Содари, тек реновирану, све ново. 064/524-4000. (222661)
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ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. Тел. 064/144-3286. (2226649

НАМЕШТЕН једноипособан
стан, издајем, нова Миса,
кабловска, интернет, ТА.
064/231-23-59. (222639)

БЕСПЛАТНО, собу, кухињу,
купатило и кућу у Иванову,
издајем станарки. 064/37294-71. (222663)

ИЗДАЈЕМ намештен јендособан стан, ЦГ, Стрелиште,
депозит. 064/131-44-67.
(2226559

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, шири центар, грејање гратис, 130 евра. Тел.
060/340-70-60. (222614)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
празан. 064/565-41-96.
(222606)

ИЗДАЈЕМ двособан стан од
45 м2, ненамештен у Карађорђевој 13. 069/280-39-07.
(222598)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач” .
064/370-79-47.
ПРОДАЈЕМ локал, 25 м2, у
Панчеву, Максима Горког
31. 064/424-95-20.
ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2, строги центар Панчева, искључиво за пословни простор, канцеларије, агенције, ординације, школице и сл.
023/857-315,
064/575-57-04.
(221406)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал,
Тржни центар код Суда (Радомира Путника 15).
069/663-773. (222158)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ нову
производну халу, 730 м2, код
„Млекаре”, Панчево. 314966, 063/240-815.
(222270)
ИЗДАЈЕМ локал, Стрелиште,
18 м2, усељив, погодан за
сваку намену.
064/959-98-83. (222310)
ХАЛА 200 м2, издајем, повољна за све делатности, Јабучки пут.
Тел. 064/490-33-18.
(222382)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, строги
центар, погодна за пословни
простор (ординација, канцеларија, агенција...) 063/81106-69. (222329)
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 100 м2,
Максима Горког 10.
066/355-154, 062/355-154.
(222381)
ИЗДАЈЕМ локал 105 м2, Мите Топаловића, слободан од
августа. 063/278-151.
(222354)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, центар, излог до улице.
063/314-803. (2122368)
ИЗДАЈЕМ локал 38 м2, код
Зелене пијаце, близина три
школе. 060/351-03-56.
(2223589
ПОТРЕБНА радница за рад
на ендлерици, са искуством.
064/127-57-01. (222357)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ локале у
центру Стрелишта, од 39 и
81 м2. Тел. 064/267-71-74.
(222426)
ИЗДАЈЕМ локал 70 м2, са инвентаром у Јабуци, може
сваки договор. 060/355-7838. (222431)
ПРОДАЈЕМ локал у Жарка
Зрењанина, ради већ двадесет година, 25 + 8 м2, 35.000
евра, замена. (470), 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЗЕЛЕНА пијаца, одличан, 25
м2, 14.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (222512)
ИЗДАЈЕМ нов локал, велики
излог, одлична локација.
063/217-130. (222554)
ИЗДАЈЕ се локал на Стрелишту, Вељка Влаховића.
064/134-62-62, 316-505.
(222669)
ЛОКАЛ, строги центар града, два улична излога, издајем. 063/628-626, 066/344033. (222674)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ продавци за рад
на терену. 062/825-27-25.
(221223)
ПОРОДИЦИ у Немачкој потребна жена за негу старих
лица са познавањем немачког језика. 062/571-007.
(4666)

ПОТРЕБНЕ раднице са искуством у шивењу на ибердеку,
ендлерици и равној машини.
Тел. 063/330-335. (222505)
ФИЗИЧКИ радник са Б категоријом, потребан дисконту
пића. 013/333-679. (222568)
ФИРМИ Pan Bau-Max d.o.o.
из Панчева потребни радници за рад на градилишту: армирачи, тесари, зидари, физакалци. 013/403-639, од 8
до 16 сати или ослати податке на office@panbaumax.rs
(222571)
САЛОНУ Lili Stil Belville, у
Београду, потребан радник
за посао фризера и радник
за посао педикир-маникир.
011/630-23-99,
064/303-34-32. (222577)
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребан конобар/ица и
помоћна радница за рад у
кухињи. 064/586-89-04.
(222587)
ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Анчи
колачи” потребна особа за
рад у продаји.
www.ancikolaci.com/zaposlenje.html (222586)

ТРАЖИ се девојка за дељење
рекламног материјала.
062/876-02-54. (222237)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација, бојлера,
најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (222588)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстори и раднице
на палачинкари. 062/339279. (222626)
ПОТРЕБНА конобарица у
Старчеву. Хостел „Палермо”,
ЈНА 33-ња, договор.
063/555-770. (4667)
ПОТРЕБНА жена од поверења, у Старчеву, за одржавање куће и становање, договор. 063/555-770. (4667)

ПОСАО

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кол центру, фиксна плата.
064/645-30-95, 064/645-3097. Звати од 9 до 16.
(222269)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и нега
болесника. 063/737-59-60.
(221946)

ПОТРЕБНА девојка за књиговодства за велепродају, од
26 до 35 година, јавите се од
8 до до 16. Контакт,
063/744-65-12. (222346)

КОСИМ и одржавам баште,
винограде, воћњаке малим
трактором. Дуле, 064/16358-85. (221962)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне раднице за
кухињу и роштиљ. 063/83488-10. (2222426)
ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
новоотвореном казину!!! CV
са фотографијом слати на
bojan976@icloud.com
069/220-27-07. (222206
ПОТРЕБНА радница на Зеленој пијаци. 062/424-128.
(222487)

СВЕ врсте физичких послова: утовар/истовар, селидбе,
сечење, цепање дрва, копање, кошење, одвоз шута, чишћење подрума, тавана, шупа, слично. 065/440-97-00,
061/626-14-50, 341-571.

ПОТРЕБАН радник/ца у call
центру, могућност добре зараде, CV послати на:
eupftenderi@gmail.com
(222514)

ПОТРАЖЊА

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице у
кухињи и за роштиљем.
063/897-55-04. (222246)

marketing@pancevac-online.rs

ПОТРЕБНА радница са искуством у кројењу. Тел.
063/330-335. (222505)

ПОТРЕБНИ озбиљни радници до 38 година за ауто-перионицу. 061/808-68-25.

ПОТРЕБНЕ раднице за рад у
маркету, искључиво са искуством и само из Панчева.
Доћи у суботу, 25. јуна 2016,
у Моше Пијаде 4, од 19 до
20 сати. (222399)

ОГЛАСИ

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо влажне
зидове, гаранција. 060/69101-13. (217223)

АУТОПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите.
064/235-08-15. (220979)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање, воде, канализације, кабина, славина,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (220775)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови.
013/251-19-81, 063/852-2243. (220836)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
уграђујем, поправљам, гуртне. 064/181-25-00. (221351)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке шпорета, бојлера, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-44-88.
(221365)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината,
столарије. 062/816-33-84.
(222273)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, бетонирање, кречење, демит фасаде. 063/865-80-49.
(222283)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством тражи
посао. 064/120-77-64.
(222389)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан. 063/865-8074. (222397)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове
инсталације, машинска одгушења санитарија. 062/382394. (222409)
РАДИМ све врсте грађевинских радова. Славиша,
062/894-37-18, 064/183-1636. (222401)

РАДИМО физичке послове:
ископи, бетонирања, шутове,
селидбе, штемовање, обијање. 065/600-05-30. (222284)
КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, ископи,
чишћења терена, итд.
060/035-47-40. (222308)
ЧАСОВИ енглеског језика и
српског. Превођење текстова. 064/486-05-98. (222315)
ПОВОЉНО суво дубинско
усисавање (свега). Долазим
по вашем позиву на вашу
адресу. 063/803-35-57.
(222323)
ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица пружа сваки вид неге, старим, болесним, непокретним. 060/366-63-69.
(222317)
РУШЕЊЕ кућа, зидова, разбијање бетона, бетонирање,
ископи, одношење ствари,
итд. 064/122-69-78. 222308)
КОШЕЊЕ и крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште. 064/19617-32. (222380)
МОЛЕРАЈ: кречење, глетовање, лепљење тапета, фарбање столарије. 013/310-741,
064/174-03-23.
(222372)

ПОТРЕБАН пекар, помоћни
радник и продавачица, за
продају. 064/120-09-42.
(222506)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-2509. (221487)

ПОТРЕБНИ продавци, радници у кухињи и пословођа
за ресторан у „Авив парку” „Пилећи дућан”. 377-230,
064/259-96-62. (222510)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, поправке,
замене, адаптације, повољно. 013/331-657, 063/77718-21, 064/495-77-59.
(222373)

БРАВАРИЈА, све врсте браварских радова, квалитетно,
договор. 061/236-09-38.
(222309)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-03.
(222374)

СПРЕМАЊЕ станова, пословних објеката, ординација, цена ниска. Тел. 062/82187-31. (222458)
СЕРВИС, допуна, уградња,
клима, најповољније.
063/740-83-98,064/520-4880. (222438)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис одмах,
повољно. 377-930, 064/58685-39. (222439)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима, преводи, сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (222473)
ОЗБИЉНА жена спрема
зграде, кафиће, канцеларије, пеглање. 063/430-409.
(222475)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало, најповољније. 065/36113-13. (222476)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја и аутомобила. Наташа, 013/361-474,
060/361-47-41, 066/361-474.
(222481)
РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ, венецијанери, комарници, тракасте. 065/337-04-09, 013/370409. (222498)
КОШЕЊЕ травњака, дворишта, воћњака тримером.
Могућност одвоза траве и
непотребних ствари.
061/612-14-50. (222624)

МАШИНСКО бушење рупа
за стубове, ограду, винограде, воћњаке, монтажа ограде, ограђивање плацева,
дворишта... Дејан, 065/44997-00. (222522)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор. Центар, 013/355569, 066/405-336, 061/60394-94. (222523)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета,
као и бродских подова.
065/543-21-53. (222524)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фарбање столарије, чисто, повољно. 063/864-67-16.
БРАВАРИЈА, израда капија,
ограда, тераса, степеништа,
надстршеница, инокс ограде. Ситне преправке, повољно. 060/140-54-44. (222622)
ШЉУНАК, песак, сејанца...
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-2338. (222637)
КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно. 063/318780. (222656)
ТРАНСПОРТ робе и селидбе,
брзо, повољно, ефикасно.
Никола. 061/159-74-73.
(222593)
РЕЛАКС, терапеутска и антицелулит масажа, медицински и естетски педикир.
061/308-95-86, 013/351-907.
(22593)
ВИШИ физиотерапеут нуди
услуге кинезитерапије код:
хемиплегија, операције кука
и др. Панчево и околина.
061/279-66-08. (222596)
ПОПРАВКА кровова и осталих грађевинских радова.
064/866-25-76, 013/361-601.
(222601)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 601-892.
(222602)
МАСЕРКА, парцијална, релакс, антицелулит. Тел.
062/817-17-31. (222609)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији
с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна. Борис. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (221957)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,с а
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (221957)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (221957)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (221957)

ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (220960)

УСЛУГЕ

ВЛАГА. Решите се влаге заувек! машинско сечење зидова, постављање изолације.
Гаранција 100%. Тел.
062/427-614. (СМС)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим
кипером 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим
искуством из Дебељаче, с
материјалом или без њега.
Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-38.
(219407)

РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло заштита. 063/816-2098, 013/351-498. (4667)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе. Панчево, даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
РАДИМО: зидање, бетонирање, малтерисање, оправке
кровова, фасаде. 013/664491, 063/162-53-89.
(222083)
КАМИОНСКИ превоз, песак,
шљунак, шут, најповољније,
1.300 динара. 062/355-154,
066/355-154. (222241)
ВРШИМ превоз шодера, песка, шута, превозим угаљ из
Ковина. 064/271-56-57.
(221844)
РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарници,
израда, монтажа, поправке.
063/775-96-08, 013/353-923.
(220354)
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и поправљам.
„Орка”, 064/189-40-91, 354777. (217759)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (220344)
СЗР „МАКИ”, паркет: постављање, хобловање, полирање и лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (221729)
ДУБИНСКО прање намештаја професионалним керхер
машинама, тросед 1.200,
фотеља 600. 069/322-05-33.
(221633)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(221629)
СТАКЛА за прозоре, трпезаријске столове, туш-кабине,
огледала са фазетом, декоративна стакла, ауто-стакла
за путнички и теретни програм. Бели, 064/219-03-63,
Сики, 063/368-425. (221337)
СЕЛИДБЕ, екипа радника,
одвозимо непотребне ствари. 063/731-77-67, 064/28030-16, 013/236-77-34, Владимир. (222323)

Петак, 24. јун 2016.

ОГЛАСИ

УСЛУГЕ

OGLAS
Za prijem u radni odnos:
1. OPERATER NA CNC MAŠINI – IV stepen stručne
spreme
1 izvršilac
2. KONTROLOR GOTOVIH PROIZVODA – IV stepen
stručne spreme
1 izvršilac ženskog pola
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV na email ili poštom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Stevana Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73.
(222306)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
адаптације, поправке, замена. 013/331-657, 064/49577-59, 063/777-18-21.
(222373)

Компанија „Almex” d. o. o Панчево расписала
је отворени, пројектни, једностепени конкурс за
израду идејног архитектонског решења Хотела
„Тамиш” у Панчеву.

ПРЕВОЗИМ кипером повољно, песак, шљунак, сејанац,
одвозимо шут. 064/354-6994, 063/173-36-05. (222391)
СЕРВИС телевизора, телефона, таблета, осталих електроуређаја, електричар, ауто-електричар. Дејан,
063/800-01-96. (222331)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, бесплатан
превоз. 013/302-820,
064/129-63-79. (222492)
СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од
1.500 динара. 0-24 сата. Ми
смо ту због вас. 064/334-8564, 063/811-98-32, Поповић.
(222594)

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, кабловска, двориште, ново.
061/636-08-57,
www.soko-banja.org Зорица.
(200638)
ПОВОЉНО апартмани, Крашићи код Тивта, 120 м од
мора. 063/243-859, 060/51219-54, 011/322-73-50,
+3823/267-90-98. (221621)
НОВИ апартмани, Врњачка
бања, 200 м од шеталишта.
063/636-619,
064/346-41-18.
БАОШИЋИ, Хецег Нови, једнособан стан, 4 особе, клима, тераса/море. 060/32160-07. (221338)
СОКОБАЊА, издајем нов
комплет нов опремљен
апартман, кабловска, паркинг. 064/212-52-92.
(222295)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, замена вирбли, батерија,
вентила, све за воду, 0-24
сата. Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (222351)

БОКА Рисан, апартман уз
море, ново, климатизовано,
повољно 065/270-69-48,
013/318-587. (222326)

РАЗНО

ТРАЖИМ жену до 55 година, за помоћ у кући уз бесплатно становање. 064/43763-59. (222327)

МОНТАЖА и сервис клима
уређаја, поправка беле технике. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”. 013/301-300,
063/771-24-16. (222420)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 064/317-10-05.
(222470)
ПОЛИРАМ фарове, фабричко стање, Радничка 1-а.
063/240-591. (222540)

ИСПРАВЉАМ алу фелне,
Радничка 1-а. 063/240-591.
(222540)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, бојлере,
поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (222501)
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо с овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/122-6805. (222501)

ПЕРКЕ БУКАЗИЋ
1935–2016.
Ожалошћени: син БАТА, снаја ИВАНА и унук БАНЕ
(78/222532)

Бако, много је лепих успомена да те памтим.
Време пролази, а ти ћеш заувек остати у мом срцу.
Твоја унука ЈЕЛЕНА с породицом
(79/222532)

Рок за конкурисање је до 20. 07. 2016.

ЗАШТИТИТЕ локал, стан, кућу, разне друге објекте. Најновија метода. 063/800-0196. (222331)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника,
све релације по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (221957)

17. јуна престало је да куца срце наше драге маме, свекрве и баке

DOO „PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs
objavljuje

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације.
Замена вирбли, вентила, батерије и санитарије. Све за
воду, Пензионерима екстра
попуст, 0-24 сата, долазим
одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-2000. (222297)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније. Иван. 063/107-78-66.
(221957)
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marketing@pancevac-online.rs

ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство V разреда ОШ
„Јован Јовановић Змај”, на
име Елизабета Муађер.
(222377)
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен жели да
упозна жену или девојку до
40 година, ради дружења,
излазака, звати до 21 сат.
013/352-203, (222115)
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство 7. разреда ОШ
„Јован Јовановић Змај” на
име Мајда Кос. (222448)
ПРИРОДНА оплодња крмача
атестираним нерастима пиетрен, ландрас, јоркшир, позовите, долазимо. Тел.
063/311-277. (222571)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу карту
издату од АТП-а на име Димитрије Димитријевски.

ТУРИЗАМ

ПОВОЉНО летовање, Сутоморе, Сушањ, пун пансион
са превозом „фудекс”.
064/193-15-92. (222552)

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ издајем
апартман. 063/812-06-89.
(222303)
СМЕШТАЈ у Рисну, 5 евра,
употреба кухиње. 061/14823-11. (222322)
ИЗДАЈЕМ собе у Добрим водама. Тел. 352-490. (222364)
ИЗДАЈЕМ четворокреветни
апартман на мору, ДобротаКотор и четворокреветни
апартман на Златибору. Тел.
063/758-37-34. (222070)
ИЗДАЈЕМ апартман у бањи
Врујци, пензионерима попуст. 064/368-80-19.
(222418)
ИЗДАЈЕМ апартмане у центру Соко Бање. Јелена,
064/391-42-43. (222480)
ХЕРЦЕГ НОВИ, издајем собе
и апартмане. 063/827-23-63.
(222545)

Компанија „Almex” d. о. o Панчево расписала је отворени, пројектни, једностепени конкурс за израду идејног
архитектонског решења за екстеријер и ентеријер Хотела „Тамиш”. Конкурс има за циљ афирмацију зоне
центра Панчева кроз функционално и визуелно унапређење простора. Циљ је да се активирају сви потенцијали овог простора и повећа његова атрактивност. Од
учесника се очекује да понуде оригинална, функционална и рационална решења, естетски примерена.
Молимо заинтересоване да свој портфолијо, понуду и
презентацију идејног решења пошаљу на mail адресу
jelena.markovic@staritamis.rs.

телефон:
013/301-150

(80/222532)

Последњи поздрав

Јавни позив за доделу награда најбољим
студентима/кињама града Панчева, за постигнуте
резултате током школовања и образовања,
за школску 2015/16. годину
Регионални центар за таленте “Михајло Пупин” Панчево
и Канцеларија за младе града Панчева позивају студенте
и студенткиње који су школскe 2015/16. први пут уписали завршну годину четворогодишњих или дужих студија
(други степен студија по Болоњском систему школовања)
на факултетима чији је оснивач Република Србија, a који
испуњавају следеће услове:
- држављани су Републике Србије или имају статус избеглице или расељеног лица,
- имају пребивалиште на територији града Панчева, односно боравиште за лица која имају статус избеглог или
расељеног лица,
- први пут су уписали завршну годину студија у школској
2015/16. години,
- имају просечну оцену током свих година студирања најмање 9,00,
да се пријаве на Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева, за постигните резултате током школовања и образовања, за школску 2015/16. годину.
Потребно је да студенти и студенткиње који испуњавају
наведене услове, доставе следећу документацију:
1. Пријаву (писану у слободној форми) са кратком биографијом са адресом, бројем телефона и имејлом,
2. потврду факултета о упису завршне године студија у
школској 2015/2016. години,
3. потврду факултета о просечној оцени током свих година студирања,
4. копију личне карте и
5. копију уверења о држављанству, односно документа
којим се доказује статус избеглог или расељеног лица.
Наведену документацију доставити у затвореној коверти, са
назнаком Пријава на Јавни позив за доделу награда најбољим
студентима/кињама града Панчева, за постигните резултате
током школовања и образовања, за школску 2015/16. годину,
најкасније до 15.07.2016. године, Канцеларији за младе града
Панчева (Градска управа града Панчева, 2. спрат, канцеларија број 204), радним данима од 9 до 15 часова, или са истом
назнаком послати поштом, на следећу адресу:
Градска управа града Панчева-Канцеларија
за младе (Канцеларија 204)
Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево
Пријаву доставити и електронским путем, на мејл . За све
додатне информације студенти и студенткиње се могу
обратити Канцеларији за младе града Панчева, путем телефона 013/308-907 или мејла
kancelarijazamlade@pancevo.rs.

25. јуна 2016. године на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен

БУДВА, издајем комфоран
стан, за породицу, читири
особе. 064/220-65-99,
013/251-67-58. (222575)

ПАНЧЕВАЦ

Син ДРАГАН с породицом

Остаће нам у дивном сећању наша тетка

МОРЕ, Котор, Доброта, издајем апартмане повољно,
ТВ, клима. Тел. 065/802-5640, +382/698-861. (222494)

ПОВОЉНО издајем апартмане у Зеленици (Херцег Нови). 064/119-89-70. (222616)

ПЕРКА БУКАЗИЋ
Лако је брисати сузе
Лако је палити свећу
Али тешко је носити тугу

ПЕРКА БУКАЗИЋ
Њени: АНДРИЈА,
ДАРЈАН и ВЕСНА

ПЕРКИ БУКАЗИЋ
1935–2016.
од сестре ЈОВАНКЕ
(77/222532)

(75/222536)

Мила наша

ВЕРА ТУРНИЋ
5. IX 1943 – 15. VI 2016.
Борила се за живот, и живела је пуна љубави и
снаге.
Твоји: КОКА и НАДА
(64/2225009

Последњи поздрав другару

Последњи поздрав брату

НЕБОЈШИ
ПЕЈЧЕВУ СИДУ

ЈУГОСЛАВУ
МАРКОВИЋУ

1971–2016.

10. XII 1934 – 20. VI 2016.

од колектива дисконт
„Лукић” из Старчева

од брата СЛАВКА,
сестре БУБЕ, НАДЕ и
СЕКЕ и остале родбине

(65/2122502)

(119/222671)

БЛАГОЈИ ДИМКОВИЋУ
2015–2016.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Заувек твоји: супруга ТРАЈКА, син ГОРАН
и ћерка ГОРДАНА с породицама
(121/4667)

Обавештавамо кориснике наших услуга да на
цене огласа и читуља одобравамо попуст свим
радним данима осим средом.
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Петак, 24. јун 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

3
Љубави мојој првој, најмилијој, мом супругу

ВАСИ ИЛИЋУ
1945–2016.

Последњи поздрав од супруге ЈЕЛЕНЕ
(90/222580)

Последњи поздрав нашем драгом тати и деди

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 21.
јуна 2016, у 73. години преминуо наш драги

памтићу те по твојој доброти и племенитости.

АНЂЕЛКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

ВАСИ ИЛИЋУ

Сахрана је обављена 23. јуна 2016, у 13 сати, на Новом гробљу у
Панчеву.

Хвала за сву љубав, пажњу и лепе тренутке.

Твоја ЈЕЛА, ћерке НАТАША и ДУШИЦА с породицама

Ожалошћени: супруга ВИДОЈКА, синови ДАНЕ и ДЕЈАН и кћерка
ДУШИЦА с породицама
(85/222562)

(91/222581)

Драгом деди

ВАСИ ИЛИЋУ
(92/222581)

ВЕРА ТУРНИЋ

од МИРКА и РАДМИЛЕ

5. IX 1943 – 15. VI 2016.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

(72/222518)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Бакице наша

ВАСИ ИЛИЋУ
(120/222676)

Унука ЈАСМИНА
КРСТЕВСКИ
с породицом

013/301-150

Последњи поздрав куму

Твоји унуци МИХАЈЛО, МИЛИЦА и ЈОВАНА

Драги деда

ВЕРА ТУРНИЋ

Oстају само успомене које ћемо вечно чувати и
носити са собом.
Хвала ти за сву љубав, пажњу и доброту коју си
нам пружила.
Твоја ћерка ОЉА, зет ДРАГАН, унука СЕНКА
и унук МИША
(117/222653)

5. IX 1943 – 15. VI 2016.
Као звезда на небу сијаћеш у нашим срцима.
Твоји: ПЕТАР и МИХАЈЛО
(61/222495)

Петак, 24. јун 2016.

Вољени наш

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав

ЖИВКУ
ДАВИДОВСКОМ

ЖИВКО ДАВИДОВСКИ

ЖИКИ

1967–2016.

Оставио си трагове који се не бришу и доброту која се памти.

Љубав је превелика, бол претешка, а туга
за тобом вечна. Сјај свећа и молитве наше
нек те прате, кад не могу да те врате.
Почивај у миру брате мој.
Сестра СЛАВИЦА с породицом

25

Вечно ћеш живети у нама кроз најлепше
успомене које болно подсећају на љубав и
пажњу коју смо твојим одласком изгубили.

од породица
ВИДЕВСКИ
и МИЦКОВСКИ
(104/222612)

Сећање је трајно, као и наша туга за тобом.
С љубављу за незаборав од сестре
ЗОРИЦЕ с породицом

(25/222405)

(24/222404)

ЖИЛЕ
ЖИВКО
ДАВИДОВСКИ
Куме наш, оставио си
трагове који се не бришу и доброту која се
вечно памти.
Породица
СТЕФАНОСКИ

ЖИВКО ДАВИДОВСКИ

ЖИВКО ДАВИДОВСКИ
Сада када си отишао, уместо ногу, видех
корење пуно жила.

Твоји: РЕГАН, ЦОБЕ, БОЈКОВИЋ, ХАРИ,
ПАТЕ, ГАГА, КЛИКЕР, ЧОКА, АНЂЕЛКО,
КРЦКО, РАЈКО, ПЕДРА и ИМБРА
(88/222576)

(96/225899)

Зашто најбољи одлазе...
Недостајаће нам твоје искрено пријатељство.

Са тобом су ми руке постале крила.

Твоје велико срце ће се чути све док наша
куцају.

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ЗОРАН БОЈКОВИЋ и ГАГА
(98/222599)

Тако дубоко да је јасно да никада нећу полетети.
Волимо те Жиле мој, не дамо да те украде
заборав.

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЖИКСУ

Твоја жена, КАЈА и ПЕКА

од комшија

(95/222599)

Последњи поздрав братанцу

Другови из разреда

Носи те у срцу,
породица КОСТЕВСКИ

(97/222599)

(101/222685)

15. јуна 2016. изненада нас је напустио наш драги супруг и отац

АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ
С великом тугом и болом опраштају се од тебе твоја
ћерка ЗОРИЦА, зет МИОДРАГ и унуци ЉУБИЦА
и ВЛАДИМИР СЈЕКЛОЋА
Нека те чувају анђели!

Од сестре БРАНЕ и зета
БОШИЈА с породицом

(39/222446)

(30/222415)

Последњи поздрав драгом

ЖИКИ

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја БРАНА, ТОМА и ВАСИЛИЈЕ

Били смо поносни што
смо те имали, а сада смо
бескрајно тужни што
смо те изгтубили.
Од сестра СЛАВИЦЕ,
зета МИЛАНА,
сестрића МИЉАНЕ
и ДЕЈАНА

(74/222518)

(118/222670)

ДЕСИМИР СИМИЋ
1958–2016.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ВЕРА ТУРНИЋ

Последњи поздрав брату

(367222430)

Вољени не умиру никада у срцима оних који
их воле.

од тетка МИРЕ
с породицом

Тужни и поносни што
смо те имали.
Твоји: кум ВЛАДЕН
и кума СЕЈА

ЖИКИ

ЖИВКУ ДАВИДОВСКОМ

ЖИВКО
ДАВИДОВСКИ
ЖИКИ
ДАВИДОВСКОМ

(13/222335)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији: супруга МИЛЕНА и синови
МАРКО и СТЕФАН

дека АЦИ

(2/222287)

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав мом школском другу

Деда

Последњи поздрав нашем драгом

(62/222267)

20. јуна 2016, напустио нас је наш вољени

ДУШАНУ ХЕЈЛУ

АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ
Хвала ти за сву љубав и доброту коју си нам пружио.
Син ДОБРЕ и снаја ЗОРИЦА
(43/222455)

ДУШАНУ
ХЕЈЛУ

Памтићу га с љубављу и поштовањем.
др МИОДРАГ МИКА БРАНКОВИЋ
(34/222422)

Можда спава са очима
изван сваког зла. Изван
ствари, илузија, изван
живота...

ГОРДАНА НИКОЛИЋ
с породицом

Твоја ЦАЊЕ
с породицом

(16/222350)

(42/222454)

АЛЕКСАНДРУ
ЈОВАНОВИЋУ
Био си племенит отац и
дека.
Остаћеш заувек у нашем сећању.
Твоја ћерка ДРАГИЦА,
зет СЛАВКО
и унука ЈЕЛЕНА
(73/222518)
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Петак, 24. јун 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Драги наш

Последњи поздрав пријатељу

СТЕЈООО...!

ДРАГАНУ
СТЕЈИЋУ СТЕЈИ

МИРА и БИЦИ
(106/222618)

СТЕЈО

Последњи поздрав

Хвала Ти за право кумство и педесет година искреног пријатељства.

Хвала ти за безброј лепих тренутака.
Успомена на тебе остаће заувек у нашим срцима и сећањима.
Чуваћемо те од заборава...

Твоји кумови: ИКА, РУЖА, ЈОЦА и МАРИЈА МАРИНО

Твоји: НЕНА, МИЛАН, МАРКО, МИЛИЦА, УРОШ и ЛУКА

(107/222619)

(110/222629)

С великом тугом коју осећамо, уз дубоко поштовање, опраштамо се од

Последњи поздрав

ДРАГАНУ
СТЕЈИЋУ
СТЕЈИ
од пријатеља ПЕРЦЕТА,
ЛАЛЕТА и ЂЕКЕ
рукометаша
(47/222464)

СТЕЈЕ
Музика нас је повезивала,
искрено пријатељство спајало,
тако ће и остати...
...Док је неба и тананих жица...
ДАРКО и ЦИЦА ТОДОРОВИЋ

ДРАГОЉУБ СТЕЈИЋ СТЕЈА
СТЕЈИ

СТЕЈО

(108/222620)

Без великих речи, не ометајући никог, не
жалећи се ником – онако како је и живео,
умро је мој брат Стеја...

Почивај у миру пријатељу, и нека ти је вечна

Почивај у миру

Сестра ДРАГАНА и МИКИ

од колектива Лабораторије
у Рафинерији Панчево

(58/222488)

(53/222474)

слава.
СПЕРАНЦА и РАША
(71/222517)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав драгом пријатељу
БОЈАНА, ГОЦА и ЧОКИ
(60/222490)

Нашем пријатељу

Е, мој Лале

СТЕЈИ

ДЕЈА МИШИЋ

Породица СТЕФАНОВИЋ

(52/222470)

(109/222629)

СТЕЈИ

Последњи поздрав пријатељу

СТЕЈИ

ДРАГОЉУБУ СТЕЈИЋУ СТЕЈИ

последње збогом од ВЕСНЕ и ЗВОНКА с децом

БУБЕ с породицом

(45/222462)

(55/222482)

С љубављу се опраштамо од

ДРАГОЉУБ СТЕЈИЋ СТЕЈА

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом куму.
од породица МИХАЈЛОВИЋ и КУЗМАНОВ

Породица ВИШЊИЋ

(113/222644)

(114/222645)

Последњи поздрав од
најмилијих

Последњи поздрав

Остали смо без наше вољене

ДРАГОЉУБА СТЕЈИЋА СТЕЈЕ
17. VIII 1953 – 20. VI 2016.
Твој брат ТОМА и снаја МАРИА
(56/222483)

ЈОЖЕ РИФЕЉ
2. III 1958 – 14. VI 2016.
Увек ћеш остати у нашим срцима.

ЖИВКУ ЦВЕЈИНУ
1938–2016.
од супруге СЛАВИНКЕ, синова ЈОВИЦЕ
и ДУШАНА, снаха БИЉАНЕ и МАРЈАНЕ, унука
ЈОВАНЕ, МИЛОША и АЛЕКСЕ
(63/222497)

ЉУБИЦИ
ЈОВАНОВ

НИКОЛИНКЕ
НИКОЛИЋ

1934–2016.
преминула 21. јуна
2016.
Ожалошћени: ћерка
БРАНКА, зет ЗОРАН и
унук МИРКО

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка
НЕНА, зет РОМА
и унуке ГАБРИЕЛА
и КРИСТИАНА
с породицама

(48/22468)

(87/222569)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

Твоји најмилији:
супруга СПОМЕНКА,
синови ДАНИЈЕЛ
и ЈОЖИ, ћерка
АНГЕЛИНА, зет
ИШТВАН и унуци
КРИСТИЈАН
и СЕБАСТИЈАН
(26/

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 24. јун 2016.

Последњи поздрав комшији

17. јуна 2016. године преминуо је најдражи супруг, отац и деда
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28. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен
нашој драгој мами, баки и ташти

СЛАВКУ
ДИМИТРОВУ

МИЛАНЕ КОВАЧЕВИЋ

Хвала за дугогодишње
дружење.

СЛАВКО ДИМИТРОВ

Комшиница ЈОВАНКА

1934–2016.

(12/222334)

У суботу, 25. јуна 2016. године навршава се година откако смо остали без наше вољене ћерке и
сестре

БОКИ

Мајка СНЕЖА, отац ДИМИТРИЈЕ
и брат МИЛАН

Сваки дан овога лета је много тежак без
тебе.

(112/2226439

Колико си нам само значила.
Последњи поздрав

Остаће заувек у срцима супруге ЛЕПЕ,
ћерке САНЕЛЕ и унуке ТАМАРЕ

Увек ће те неизмерно волети твоји:
ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, МАРИО, ЛУКА,
ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН

(99/222600)

Болно сећање на моје драге
оца
сестру

мајку

(76/222526)

ЗДРАВКУ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Годишњи помен

ДУВАНЧИЋ

од његових тренера
ветерана

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

ИВАНА
ДАРИНКУ
СОФИЈУ
БРОЗОВИЋА РАДИВОЈША БРОЗОВИЋ

(9/222320)

1984–2016.

У суботу, 25. јуна 2016, у 10.30, на Новом гробљу у Панчеву, дајемо годишњи помен нашем драгом

рођ. Брозовић

рођ. Томић

1981–2016.

2000–2016.

С љубављу и поштовањем ћерка и сестра АНКИЦА

СТИПЕ

(115/222650)

КАТИЦА

тридесет година
пет година
28. VI 1986 – 28. VI 2016. рођ. Милосављевић
24. II 2011 – 24. II 2016.
Сећања остају у нашим срцима.
ДРАГАН с породицом

У суботу, 25. јуна, у 10.30, на Старом православном гробљу даваћемо полугодишњи помен нашој драгој

(35/222425)

ЧЕДОМИРУ СМИЉАНИЋУ

За љубав, помен и сећање

Година је прошла, а остала је туга и празнина у срцима.
По добру те памтимо, у срцима носимо, с поносом и љубављу те
спомињемо.
Твоји најмилији: супруга БРАНКА, син НЕНАД, кћерка НАДА,
унучад ФИЛИП, НЕВЕНА и МИЉАНА, зет ЗОРАН, снаја ДРАГАНА
и остала многобројна родбина и пријатељи
(23/222393)

Године туге и бола без моје деце

АНКИЋ

ЈАСМИНИ ЖУНИЋ
1962–2015.
Деца: СТЕВАН, ЉУБИЦА, ЈОВАНА и ЛУКА
и супруг ЈЕФТО

БОЈАН ВУКАДИНОВ
1949–2016.
24. јуна 2016, у 11 сати, на Старом православном
гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом и вољеном супругу, оцу, тасту и дедици.
БРАНКА, БОЈАНА, НАТАША, ЈОВАН, ТАМАРА
и МИЛАН

(54/222477)

Сећање на наше драге

МИХАЈЛОВ

(84/222538)

СЕЋАЊЕ

ЈОВИЦА

СЛАВКО

СЛОБОДАН

1996–2016.

2003–2016.

25. VI 2009.

Ожалошћена, тужна и неутешна мајка МИЛЕНА
(67/222508)

ДРАГУТИН
НИКОЛИЋ

ЗОРАН ПРОЛЕ
1961–2015.

ЈЕЛЕНА
29. VII 2006.

Време пролази, а туга остаје, недостајете нам
све више.
Ваши: СЛАВКО и СЛАВИЦА
(86/222567)

4. VII 1996 – 4. VII 2016.
Ми који те волимо, знамо колико је тешко живети без тебе.

Сећање на

Сећање на

СЛАВКА
АНКИЋА
1996–2016.
Прошло је двадесет дугих година откако ниси
с нама.
Ћерке АНЂЕЛА и
АДРИЈАНА
(68/222509)

ЂУРЂИНУ
ЕРДЕЉАН
1995–2016.

КАТИЦУ
ВОЈНОВ
2002–2016.

Твоји најмилији

Сећање и љубав трају у
нама.
Ћерка ГОРДАНА
с породицом

(19/222359)

(111/222640)

ЛАЗУ
ВОЈНОВА
2003–2016.

САВА ВОЈНОВ с породицом
(1/221878)

ЗВОНКУЉ
23. VI 2015 – 23. VI 2016.
На сваком твом кораку грејао си нас сноповима златне светлости. Хвала ти за душу и другарство.
ЉИЉА
(116/222652)

СЕЋАЊЕ
Прошло је петнаест година

23. јуна 2016. године навршило се две године
откако није с нама наш

СЛАВИЦА
ПРЕРАДОВИЋ

СТЕВАН
КОВАЧЕВИЋ
БАТА

2001–2016.

Супруг НИКОЛА
(89/222580)

1950–2014.
За њим тугује мајка
КАТИЦА и сестра БЕБА
с породицом
(82/222535)
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Петак, 24. јун 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

25. јуна 2016. године, у 11 сати, на Новом гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашој драгој

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ
2015–2016.
Прошла је година...
А ми још увек чекамо твој ведри осмех,
Да се однекуд појави...
Твоје руке на нашим раменима,
Подршку коју си нам вечито пружала у животу...
А сад... само тишина...
чују се само откуцаји наших рањених срца,
Која ће заувек крварити за тобом.
Поносни смо што те имали,
живећемо са сећањем на тебе.
Мирно спавај анђеле наш...
Твоји најмилији
(49/ф-1065)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 24. јун 2016.

25. јуна 2016, у 11 сати, одржаћемо шестомесечни помен
на Новом гробљу

29

У уторак, 28. јуна, у 11.30, биће одржан
петогодишњи помен, на Католичком гробљу у Панчеву, нашој драгој

25. јуна 2016. су три тужне и тешке године

ЉИЉАНИ ГЕЉО

МЛАДЕН БАРАЋ

рођ. Вујић

1952–2016.

28. VI 2011 – 28. VI 2016.

ДРАГОМИР СТОШИЋ
адвокат
2013–2016.

Недостајеш нам.

Само је време прошло, а бол и туга остали су.

Твоји најмилији
(70/222516)

Супруга ЈЕЛЕНА, синови МИЛОРАД и АЛЕКСАНДАР,
снаје ГОРДАНА и ЈАДРАНКА, унуци МЛАДЕН, ДУШАН,
СТРАХИЊА и НЕМАЊА

У суботу, 25. јуна навршава се девет година од
смрти наше

Недостајеш нам, остају сећања на твоју
доброту, љубав, несебичност и поштовање
које си нам пружао.
Супруга ЉИЉАНА, мајка РУЖА,
породица и пријатељи
(93/222290)

(22/222369)

СЕЋАЊЕ

У недељу, 26. јуна 2016. године навршиће се четрдесети
дан од упокојења нашег

МИЛЕ ЛАЗИЋ
2007–2016.
Године пролазе, али сећање на твоју пажњу, љубав и бригу за нас, никада неће.
Твоји најмилији

ДРАГАН РИСТИЋ
2012–2016.

(37/222433)

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.

Прошло је седам тужних година без Тебе

Твоји најмилији

ПРЕДРАГА ПЕЂЕ ФОРГО

(81/2225339

Обавештавамо родбину, пријатеље и све Пеђине другове
да ће се парастос одржати тога дана, у 12 сати, на старом
Православном гробљу у Панчеву.
У срцу, заувек.

Прошло је три године откако није с нама вољена

НЕНАД Ђ. КОНЧАР
2009–2016.
Остале су само успомене и сећања на срећно
проведене дане и године.

Мама, тата и БЕБА
(40/222451)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо у суботу, 25. јуна, на гробљу
Котеж дати једногодишњи помен нашој мајци

26. јуна навршавају се
две године од смрти нашег вољеног и поштованог

С пуно љубави и туге твоја ВЕРА с децом
(38/222443)

ПОМЕН

2013–2016.
Време пролази, а бол и туга никад неће.
Била си и остала део нас, у нашим срцима вољена и никад заборављена.
За блажени мир њене племените душе моле
се ћерка ТАМАРА, отац СЛАВКО
и мајка ПАВЛИНКА
(59/222489)

ПРЕДРАГ ФОРГО

30. јуна 2016. навршава се двадесетједна година као
није с нама наш

25. VI 1994 – 18. V 2016.

ПЕЂА ФОРГО

ожалошћене ћерке
ВЕСНА и МАРИЈА
с породицама

С љубављу: супруга,
ћерке, зетови и унуке

Сећања навиру, а драге
успомене остају да живе у нама.
Твој деда ЗЕКА
и СЛАВИЦА, сестре
ЉИЉАНА и ГОРДАНА
с породицом

(94/222595)

(100/222604)

(33/222418)

ДАНИЦИ
МИХАИЛОВСКИ

СНЕЖАНА ЗАВИШИЋ

НИКОЛЕ
ВЕЉИНА

28. јуна навршава се годину дана од смрти

Четрдесетодневни помен Пеђи од бака ЉИЉЕ
(7/222314)

Једанаест година од
смрти нашег Зорана

СЕЋАЊЕ

ЉУБОМИР МИШКОВИЋ
Време пролази, али не ублажава тугу и сећање на тебе.
Твоји најмилији
(83/222537)

Помен за четрдесет дана,
25. јуна 2016.

23. јуна навршава се дванаест тужних година откако
нису с нама

ЗОРАН
СТОШИЋ
ЗОРИЦЕ ТМУШИЋ
Тугу у нашим срцима носимо заувек, јер си ти део нас.
Брат КРСТА с породицом
(41/222452)

СВЕТОМИР
МИЛОШЕВИЋ

Недостајеш.
Твоји најмилији
(32/222426)

БАРБУ

ЂОКА МАРКОВ
2014–2016.

Вољени никада не умиру.
Отац ТРАЈКО, мајка
НАДА, брат САВА
и сестра РУЖИЦА
с породицама

Памтимо те и чувамо у
сећању.

(105/222613)

(57/222485)

Стриц БОЖА, сестре
ЖИВАНА и ЗОРИЦА

ТОМА

и
ЉИЉАНА
Ожалошћени синови РОБЕРТ и БЕРНАРД
(69/222515)

30

Петак, 24. јун 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

На Видовдан, у уторак, 28. јуна 2016, у 11.30, на гробљу
Котеж, даваћемо парастос нашем сину и брату

МАРКУ ПЕТАКОВИЋУ
29. VIII 1983 – 28. VI 2009.

Родитељи и сестра
(51/ф-1064)

Петак, 24. јун 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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21. јуна навршава се пет година откако смо остали без нашег вољеног супруга, оца и таста

РОЗАЛИЈА ЕРДЕЉАН
1941–2015.

МЛАДЕНА ПОПОВИЋА

КАРЛИЧИЋ

28. X 1954 – 21. VI 2011.
Пет година туге, празнине, много суза, мало је речи да се опише
бол.
Воле те твоји: супруга СНЕЖАНА, ћерка МИОНА и СОЊА и зет
ДУШАН
(3/222298)

24. јуна 2016. године, на Старом православном гробљу, даваћемо једногодишњи
помен.
Дани и година прође, а туга и бол све већи...
Мајко недостајеш нам.
Неутешни син СРЂАН и кћи БОСИЉКА
(18/222353)

БУДИMИРКА
Прошла је година без
нашег вољеног

СЕЋАЊЕ

ПЕТРА
ЛОЖАЈИЋА

ДРАГИЊА СТОИЛКОВСКИ
рођ. Кркобабић

Заувек ће нашу тугу
блажити радост што је
био део наших живота.

24. VI 2010 – 24. VI 2016.
У нашим си срцима, мислима и успоменама.
Твоја породица
(6/222305)

1. јула је прва годишњица

Супруга СТОЈАНКА,
син СЛОБОДАН, снаха
ГОРЈАНА и унуци
ИВАН, ИЛИЈА
и ОГЊЕН

ФИЗЕШАН

ТОДОР

4. X 1953 – 28. VI 2007.

24. јуна навршава се пет
година откако није с нама

БУДИMИРКА

22. јуна је четири године без нашег драгог

Деда, као да живиш.
Тако и остаје.
Унук ДУШАН МИЈИЋ

24. VI 2011 – 24. VI 2016.
Не знамо да ли ћемо те
икад преболети, али
знамо да ће мо те увек
волети.
Твоји: кћерка
ДРАГАНА, син РАНКО,
снаха ЗОРИЦА и унука
НАТАЛИЈА

(21/222367)

(20/222362)

рођ. 1939

Прошло је пет тужних
година без тебе

(17/222351)

МИРА ГАЉЕН

Супруг НИКОЛА
с породицом

26. VI 2011 – 26. VI 2016.
Воле те мајка ВЕРА
и брат РОБЕРТ

(27/222408)

(31/222416)

(103/222608)

Три године није с нама
наш драги

Осам година туге и бола
откад није с нама наш
вољени

Године пролазе, али не
доносе заборав.
Ти трајеш кроз најлепше успомене које подсећају шта смо изгубили.

(44/222457)

2015–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји. ВЕСНА, САВА, АНА и СТАША

БОГОМИР
БОГИЦА
КОЈИЋ

СЕЋАЊЕ

(46/222463)

У суботу, 25. јуна, у 11 сати, на Католичком гробљу
одржаћемо годишњи помен нашем вољеном

ПРЕДРАГ
МАЏАРЕВИЋ

ПЕТАР
ЛОЖАЈИЋ

29. VI 2013 – 29. VI 2016.
Време пролази, а сећање на тебе остаје у срцима твојих најмилијих.
Супруга ЖИВКА
и ћерка ВЕРА

МИРКО
БАЦКОВИЋ

Остаћеш у сећању
твојих АТАНЦКОВИЋА,
ЦУКАНИЋА,
ФРАНЧЕВИХ
и АРБУТИНА

С љубављу те носимо у
нашим срцима.
Твоји најмилији

(28/2224119

(29/222245

(11/222324)

24. јуна је две године
откада није с нама

Једногодишњи помен
мојој мами

АЛЕКСАНДАР
ПАУНОВИЋ

МИЛЕНИ
МУРГУЉ
„Ноћу кад гледаш у небо, и ти намигни мени,
нека то буде тајна”.
Волим те.
Твоја ЦИЦА
14/222334)

С љубављу РОСАНА,
ДАНИЦА и МИЛОШ

Његови најмилији

Дани и године пролазе,
али бол и туга за тобом
никад.
Твоји најмилији

(50/и)

(5/222301)

(8/222319)

СЛАВКО СУБА

(4/222300)

1950–2013.
Три године су прошле,
али сећање на твоју љубав и бригу за нас никада неће.
Супруг ЗОРАН и ћерка
СЛАЂАНА с породицом
(10/222322)

1963–2010.

Годину дана је прошло, али ниједан дан без сећања на тебе.
Твоји најмилији

ЈОВАНКА
ФИЛИПОВИЋ
баба ЈОКА

Прошло је две године откад није с нама наш вољени

ВЛАДИМИР
ТОПАЛОВИЋ

НИКОЛИ ВРАЊКОВИЋУ

ВУЈАДИН

1953–2015.
1951–2009.
Годишњи помен нашој вољеној ћерки и сестри
Будимирки.
Драги наши живећете увек у нашим срцима као
најплеменитија бића.
Сећање на вас никада неће избледети.
Мајка ДУШАНКА и брат МИЛАН с породицом

ЧЕДЕ РЕГОЈЕ

Супруга АНА и син
ЉУБОМИР
с породицом

ИГЊАТ МАНДРЕШЕВИЋ

КАРЛИЧИЋ

(15/222

24. VI 2011 – 24. VI 2016.

геометар

(102/222607)

7. X 1943 – 2. VII 2013.

Није лакше, само временом научимо да живим с
тим болом. Сваки дан сте у нашим мислима.
Син АЛЕКСАНДАР, унук ФИЛИП
и снаја МАРИЈА

ЛОЗА ЋОСИЋ

ДУШАН
ДУШКО
МИЈИЋ

9. IX 1953 – 2. VII 2015. 22. VI 1951 – 3. VII 2009.
Људи које волимо увек одлазе прерано,
без обзира на то колико имају година.
Хвала вам на свакој успомени, сваком дану, сваком загрљају и опростите ако смо
вас икада разочарали.
Обавештавамо родбину и пријатеље да ће
се годишњи помен одржати у суботу, 2. јула 2016. године са почетком у 11 сати, на
Новом гробљу.
Син МИЛОРАД и ћерка ЈЕЛЕНА с породицама

Обележавање и сећање на наше вољене

ВЕРА

ВУЈАДИН
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 24. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили ћерку
26. маја: Дуњу – Љиљана Гуран и Владимир Зиндовић; 27. маја: Јелену – Гордана и Александар Савовић, Мајду – Маријана и Милош Петровић; 29. маја:
Анастасију – Сабрина и Владимир Ивановски, Миљану – Слађана Јоцић и Зоран Радивојша; 30. маја: Анђелу – Биљана Шеров и Немања Богданов; 5. јуна: Медину – Анита Мустафовски, Наталију – Александра и Миодраг Поповић,
Анђелу – Јелена и Милан Живановић, Ксенију – Маријана и Илија Гашић; 6. јуна: Нину – Марија и Бранислав Цеснак; 8. јуна: Ању – Ана и Ацо Митаноски;
10. јуна: Теодору – Вера и Далибор Манић.

Добили сина
19. маја: Ноу – Ђурђина Петров и Алексанар Лакић; 22. маја: Николу – Маријана Пуановић и Владислав Стојић, Стефана – Снежана Манчић и Бобан Николић;
27. маја: Виктора – Душанка и Марко Борас, Матију – Милица и Душан Вучак;
31. маја: Александра – Светлана Ђорђаш и Саша Васић; 1. јуна: Луку – Александра и Душан Ђерман, Алексу – Нина и Дарко Васиљевић; 3. јуна: Матеју –
Мирослава и Ненад Игњатовски, Алексу – Александра и Владимир Кошарић, Давида – Ивана Панчевачки и Ференц Варга, Лазара – Драгана и Марко Станковић; 4. јуна: Андрију – Милица Тијанић и Стеван Дмитровић; 6. јуна: Павла –
Милана и Стеван Мошоринац, Милоша – Снежана Насковски, Кристијана – Вања Јањић и Кристијан Долама, Огњена – Снежана и Здравко Гут; 7. јуна: Матеју
– Милица и Дарко Станојевић, Андреја – Маријана и Жељко Паулић; 9. јуна: Никодина – Моника и Јарослав Папуга; 12. јуна: Давида – Јованка Бану.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
Сами откријте положај црних поља и упишите их у приложени лик.
Њихов број је означен у загради на крају описа за сваки ред и колону.
ВОДОРАВНО: 1. покровитељство (стр.) (0), 2. сој, врста – кретати се у
ваздуху (1), 3. песма похвалница – човек из Босне (1), 4. ознака за Пећ
– сајам – ауто-ознака Кикинде (2), 5. летовалиште у Истри – пролећни
месец (1), 6. инструмент за скидање зубног каменца (мед.) – хладно годишње доба (1), 7. који врши потпуну политичку контролу (стр.) (0).
УСПРАВНО: 1. крах, слом (0), 2. име филмског редитеља Остојића
(„Саша”) (0), 3. инсект сличан пчели – спрат (хрв.) (1), 4. показна заменица – долина, увала (лат.) (1), 5. други вокал – мера за нафту (1), 6.
бескућници, скитнице (0), 7. узан – ознака за тону (1), 8. име грузијског
редитеља Јоселијанија – предлог уз генитив (1), 9. биљка љутог корена
– спокој, тишина (1), 10. пустиња у Чилеу (0), 11. италијански ренесансни сликар (Вечели) (0).

МАГИЧНИ ШТИТ 7 х 9
Ево прилике да се окушате као састављач укрштенице. Уместо уобичајених описа, дајемо по азбучном реду попис појмова од којих је састављен овај магични штит. Ваш задатак је да те појмове правилно уклопите у приложени лик.
ИСТОРИЈАТ, КРИНОЛИНА, КРСТАРИТИ, МАРИНОВИЋ, МИЈА ВИТАС, СТАРИНАРИ, СТОТИНАРИ.
Сваки појам треба уписати у лик и водоравно и усправно.
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Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Пренапети сте. Не знате прави

Период пред вама је као клац-

разлог, али чини вам се да је цео
свет против вас. Не трошите више него што имате. Не причајте о
својим плановима бар док не
кренете да их реализујете. Несаница.

калица, велике и непланиране
промене, па онда изненадни добитак. Ако планирате нови посао,
било би добро да нађете партнера за то. Не тражите грешке на
другој страни, за свађу је ипак
потребно двоје. Мања прехлада.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Ако вам је посао везан за путовања или неку врсту новчаних
трансакција, остварићете изузетан успех. Емотивно сте празни и
у константној потрази за нечим
идеалним. Прихватите позив за
излазак, ко зна...

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Избегавајте непотребне ризике у

Пред вама је седмица слична

послу. Колико год да неки посао
изгледа занимљив, показаће се
као потпуни промашај. Концентришите се на оно што вам је сигурно.
Звезде кажу да сте ви главни изазивач свих проблема у вези. Контролишите бубреге.

стампеду. Новчани приливи, редовни и ванредни, улагања, пословна путовања. Ако имате правних проблема, ово је повољан период да дође до коначног разрешења. Потребна вам је подршка
партнера. Пробавни проблеми.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

те својим стамбеним питањем,
без обзира на то да ли купујете,
сређујете или продајете стамбени
простор. Пробајте да штедите.
Незадовољни сте тренутним статусом, али и за проблеме је потребно двоје. Болови у рукама.

7

АНАГРАМИ
(1) ПОЗИЦИЈА У ТИМУ
Њега у фудбалу
краси НАЗИВ ЧИГРЕ,
вештим потезима
спаја нити игре

(3) ФУДБАЛСКИ ТРЕНЕР

Превише емотивно реагујете
кад су неке пословне одлуке у
питању. Не будите сажаљиви,
потражите помоћ најближих сарадника и одреагујте адекватно.
Новац вам пристиже у мањим
количинама. Мањи неспоразуми
с партнером. Проблеми с грлом.

СЛОГОВНИ ЛИК 4 x 4

(2) ЦЕРЕМОНИЈА
Код УТРИЛА,
веле многи,
сликање је
обред строги.

Превише тога вам стоји над
главом. Понекад дате себи луксуз да кажете да сте уморни, али
само на тренутак. Помоћ партнера вам је у овом тренутку неопходна, потражите је. Живнућете
због прилива новца ове недеље.
Алергије.

Лав

Право је време да се позабави-

6

Имате могућност да направите добар пословни потез који ће се исплатити. Само немојте да се бојите и повучете. Пред вама је велики пословни узлет. Нервоза изазива проблеме са желуцем. Будите мало нежнији и попустљивији.

(21. 5 – 21. 6)

(23. 8 – 22. 9)

5

Пазите какве изборе правите.

Близанци

Девица

4

Као лептир сте. Све вас погађа, на све реагујете. Смирите се,
набаците тај свој осмех на лице
и крените храбро ка свом циљу.
Не причајте никоме о својим
плановима. Напетост може донети проблеме с грлом. Стабилност
у вези.

Бик
Приходи ће вам ове седмице
бити прилично стабилни. Понашате се рационално, поставили
сте високе захтеве пред себе, али
и пред друге. Љубав и јак емотивни набој осликаваће ваш љубавни живот. Вирусна инфекција.

3

1

2

3

4

1
2
3
4

1
2

11

(23. 9 – 22. 10)

краћа путовања и одмор. Склони
сте да трошите више него што
имате – и то на непотребне ствари. Пробајте да се обуздате. Без
обзира на то да ли сте у вези или
сами, некако сте склони рутини.
Могуће су мање главобоље.

УМРЛИ
9. јуна: Светислав Миросављев (1949), Ондреј Зрињи (1956), Марија Берлован
(1935), Невенка Ђурић (1941), Даринка Косановић (1935); 10. јуна: Десанка Живадиновић (1947), Анђа Зечевић (1929), Миша Швихран (1942), Владимир Ђукић
(1949), Лазар Вујичин (1961), Ђорђе Вељковић (1940), Петар Ерски (1930), Станија Бурјановић (1965); 11. јуна: Јованка Јагодић (1928). Обрад Крнетић (1948), Саша Оберкнежев (1962); 12. јуна: Радинка Дивјак (1923), Јелка Јоцић (1932); 13. јуна: Драгослав Карбунар (1958), Јано Хусарик (1951), Надежда Чавић (1926); 14. јуна: Људмила Рузајкина (1946), Лоренц Видевски (1958), Стелуца Чебзан (1939);
15. јуна: Здравко Милованов (1941), Вера Турнић (1943), Десиир Симић (1958).

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Период пред вама је повољан за

ВЕНЧАНИ
11. јуна: Ивана Богојевић и Горан Гвозденовић, Вања Скандоски и Мирко Стефановић, Маријана Барабаш и Ален Софран, Јасмина Јовић и Миломир Чкоњовић,
Данијела Мијајловић и Милош Мркоњић, Јелена Петровић и Славко Чобанин, Наталија Гашевић и Милан Малиновић; 12. јуна: Сандра Спасић и Данислав Стојановић, Светлана Николин и Сампат Субаш Харидас, Ивона Шћепановић и Бранислав Кошарић, Милица Радовац и Дарио Ковјенић; 16. јуна: Весна Филиповић и
Игор Филиповић, Ђина Блага и Предраг Блага, Ивана Полић и Најдан Манчић.

Ован

Тренерским се послом
студиозно бави,
ривала ПОГЛЕДА,
па тактику ПРАВИ.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. савити двоструко, једно
преко другог, 2. популарни назив за пехар који се додељује победнику „Дејвис купа”, 3. корисни састојци хране,
4. терор, страховлада.

5

(4) „КРЕМ” НАЦИЈЕ

ШТЕТА, ВРЕДИ НУЛА!

6
7

(5) ОБЛИК ВЛАСНИШТВА (М = Ш)

ИМА ЈАВНУ ВРЕДНОСТ

РЕШЕЊА – Бела укрштеница: протекторат, раса, летети, ода, Босанац, пе, вашар, ки, Анкаран, мај, скалер,
зима, тоталитаран. Магични штит 7 х 9: крстарити,
историјат, стотинари, Мариновић, кринолина, Мија
Витас, старинари. Укрштени слогови: пресавити, салатара, витамини, тиранија. Анаграми: (1) везни
играч, (2) ритуал, (3) Пеп Гвардиола, (4) друштвена
елита, (5) друштвена својина.

4
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ОДРЖАН 14. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КАРНЕВАЛ У ПАНЧЕВУ

ЖИВОТ ЈЕ ЛЕПШИ КАД СИ ПОД МАСКОМ
Финале петодневног програма
овогодишњег Интернационалног карневала у нашем граду
одржано је у суботу, 18. јуна, а
као и сваке године, велики број
Панчеваца, Панчевки и гостију
из Србије и иностранства посебно је уживао у великој међународној поворци. У њој се нашло чак тридесет седам карневалских група из Србије, Македоније, Италије, Словеније, Хрватске, Румуније и Црне Горе.
Кључеви града предати су у
руке карневалистима дан раније,
у петак, 17. јуна. Маестру Борису
Матијевићу уручио их је градоначелник Саша Павлов. Том
приликом су се присутнима
обратили и Зорана Владу, организаторка карневала и Јосип Силов, потпредседник Федерације
европских карневалских градова. Силов је посебно похвалио
публику која прати ову манифестацију из године у годину, истакавши да је очигледно да она воли и разуме карневал. То се и потврдило током читавог трајања
манифестације. Велико интересовање владало је за све пратеће
програме – дечји, музички, културно-уметнички, као и за Гастро-фестивал у Улици традиције (Улица Николе Тесле).

Почело је у петак поруком мира...

Ако сте били на примопредаји, тагујте се

Киша, киша, е па шта је...

Ево ко је призвао кишу

и
Тако то раде Италијан

Наравно, највеће уживање
свима је причинило представљање карневалских група током поворке која се кретала од
стадиона „Динамо” до краја
Улице војводе Радомира Путника. Пљусак, који је на карневалу у нашем граду већ постао
традиција, није изостао ни овог
пута, но добру енергију и весело расположење ништа није
могло да поквари. Облаци су се
разишли таман на време да би
крај програма могао бити обележен на достојан начин – великим ватрометом. А након
њега, свако је кренуо на своју
страну – малобројни својим кућама, а сви остали на неку од
журки које су приређене на
бројним локацијама у центру
града и шире.
Различити звуци, ритмови и
мелодије – од тамбураша, преко рокенрола, самбе, соула, народњака, до различитих ди-џеј
програма стопили су се у један.
И у том ритму њихало се и небо изнад Панчева све док Месец није одрадио своју смену...
Ако којим случајем на карневалу нисте били, ево шта сте
пропустили...

Уследио је дечји програм...

..
А било је и фине класичне музике.

Неки су били на слатким мукама

Стигла је субота и с њом дуго ишчекивана поворка

Јединствена прилика да седнеш на мокар
асфалт а да се мама не љути

Публику ништа не може изненадити

вас
Извин’те, ГМО шаргарепо, нисмо
ананас
препознали, мислили смо да сте

Ужина за Наполеонов топ

Чу’ једна! Неколико!
Била је и Мери Попинс.

лм снимао у Панчеву
Не, не, није се тај фи

карневалистима
Кључеви града су напокон предати

Без овог оркестра карневал не може почети

Ексклузива! Једини доказ да је Пепељуга била ту!

зар не?
Порастао је од прошле године,

дуговечно... Крај!
И живели су срећно и

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан
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ПРОМЕНЕ У ФК-у ДИНАМО 1945

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ

СРЂАН ЖИВОЈНОВ НОВИ ШЕФ

ЗОРАНА НАЈБРЖА У СРБИЈИ

Чланови Извршног одбора
ФК-а Динамо 1945, заједно
са спортским директором
Радовићем, донели су одлуку
да на место новог шефа
стручног штаба уместо Мирослава Милошевића поставе професионалног тренера,
нашег суграђанина, Срђана
Живојнова. Њему ће у раду
помагати специјалиста за
рад с голманима Ненад Николић.

нента”. После ангажмана у
Танзанији, преузео је највећи клуб Уганде, где је радио
до 2012. године, а потом је
прешао у Вијетнам, где је
предводио
најтрофејније
клубове.
Прво окупљање сениорске
селекције заказано је за петак, 24. јун, када ће се првотимци упознати са новим
тренером, а већ у суботу Динамо 1945 ће одиграти реви-

Живојнов поседује А лиценцу УЕФА, а тренерску каријеру је започео у Партизану,
када је био један од асистената у раду са млађим селекцијама. Од 2001. до 2007. године радио је у Динаму, када
је са кадетима „брзог воза”
био и првак Војводине. Већ
2007. преузео је водећи клуб
Танзаније, са њом је освојио
две дупле круне, а учествовао је и Лиги шампиона
Африке, као и на Купу конфедерација „црног конти-

јалну утакмицу у Накову, где
домаћин прославља улазак у
виши ранг. Почетак припрема сениорске селекције планиран је за 13. јул.
И у омладинској школи
ФК-а Динамо 1945 дошло је
до одређених промена. Зоран Нешковић је задржао позицију координатора, али је
промовисан и у тренера
омладинске селекције. Кадете ће предводити Кристијан
Стојанов, а пионире Горан
Амановић.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ТРОФЕЈИ ИЗ БЕОГРАДА

У СЦ-у „Шумице” у Београду, у организацији ЏК-а Раковица, прошлог викенда је
одржан џудо турнир за децу,
под називом „Радомир Ковачевић Џиги”. У конкуренцији од око 400 малих бораца

из Републике Српске и Србије, одличне резултате остварили су и наши суграђани.

Динамо се представио са
тринаест такмичара који су
освојили десет медаља.
Највредније трофеје зарадили су Милица Секуловић и
Матеја Зубовић, сребром су
се окитили Јелена Стојановски и Филип Француз, а
бронзе су заслужили: Матеја
и Марија Стојановски, Никола Мирковић, Милена Секуловић, Ђорђе Јакимовски и
Илија Тепшић.
Одлични су били и пионири ЏК-а Панчево који су
трофејну ризницу обогатили
с пет медаља.
Сребрна одличја освојили
су: Немања и Милица Нишић,
Катарина Путић и Лазар Албијанић, а бронзом се окитила
Нина Албијанић.

ТРОФЕЈ БЕОГРАДА

Шампионка у трци
на 100 метара
Следе репрезентативна
искушења
Прошлог викенда, у Новом
Саду је одржано сениорско
Првенство Србије у атлетици,
на коме су учествовали готово
сви наши најбољи такмичари
јер је надметање у Српској
Атини уједно било и изборно
за састав наше националне селекције која ће учествовати на
Првенству Балкана. У тако јакој конкуренцији, АК Динамо
још једном је био прави репрезент нашега града.
Феноменална Зорана Барјактаровић је у суботу, 18. јуна, постала првак Србије у трци на 100 метара и тако доказала да је ове године најбржа
девојка у Србији. Тешко је доћи до спортског врха, али је
много теже на њему и опстати.
По резултатима које је постизала ове сезоне, од Зоране су
сви очекивали тријумф, па би
све осим освајања најсјајнијег
одличја био неуспех. Тешко је
носити то бреме... Величина
спортисте огледа се управо у
чињеници да ли може да се
избори са таквим притиском.
Зорана Барјактаровић је по ко
зна који пут показала и доказала да има шампионски нерв

МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ „КАРНЕВАЛ ПАНЧЕВА”

ПЛИВАЧИМА ДИНАМА ДЕВЕДЕСЕТ МЕДАЉА
Четврти пливачки митинг под
називом „Карневал Панчева”,
који је организовао ПК Динамо, одржан је у суботу, 18. јуна. Ово такмичење одржано је
после две године и поново се
налази у званичном календару
Пливачког савеза Србије.
У нашем граду се надметало
преко 200 такмичара из дванаест клубова и то: Јединство
(Тузла), Олимп (Панчево), Напредак (Крушевац), БПК (Београд), Нови Сад, Пролетер
(Зрењанин), ПК НУН, Спарта
(Панчево), Баракуда (Београд), Партизан (Београд),
Војводина (Нови Сад) и домаћин Динамо.
Клуб организатор представио се публици са 60 својих
чланова који су се надметали
у свим узрастима и категоријама, а неки пливачи су наступали у више дисциплина. Динамо је био најуспешнији

клуб, јер су његови пливачи и
пливачице одвојили чак 91
медаљу и то – 42 злата, 25
сребрних одличја и 24 бронзе.
За најбоље такмичаре у својим категоријама проглашено
је пет такмичара овог панчевачког клуба – Петар Ранковић, Вања Грујић, Наташа
Праскало, Марина Тапалага и
Андреа Нађ.

ОД ЛИЧ ЈА И ЗА СПА Р ТУ
На отвореном базену на Стрелишту надметали су се и чланови
ПК-а Спарта из нашега града, који су освојили девет медаља.
Најуспешнији је био Милош Михајловић који је у групи дечака од 16 и 17 година освојио три златне медаље, што му
је донело и признање за најбољег пливача митинга у својој
конкуренцији.
Сјајна је била и Ања Јакимовски која се такође окитила с
три најсјајнија одличја. Милош Трајановски је зарадио два
сребрна одличја, док се Мирослав Фунћик окитио златом.

ДВЕ ДЕВОЈКЕ – ДВА ЗЛАТА
Међународни пливачки митинг „Трофеј Београда” одржан је прошлог викенда на
затвореном олимпијском базену СРЦ-а „Милан Гале Мушкатировић” у нашем главном граду.
На овом такмичењу учествовало je 234 учесника из
34 клуба из Мађарске, Турске, Словеније, БиХ и Србије.
ПК Спарта из нашега града
представљале су Јована Богдановић и Валери Швигир
које је предводио тренер Ненад Јовић.
Обе пливачице наступале
су у апсолутној категорији и
обе су се окитиле најсјајни-

и да је рођена да буде врхунска атлетичарка.
Овом победом, она је другу
годину заредом постала и спортиста с националним разредом.
Зорана је добила позив селектора наше репрезентације да на
предстојећем Првенству Балкана у румунском граду Питештију наступи у три дисциплине и
то у тркама на 100 и 200 метара, али и у штафети у дисциплини на 4 x 100 м. Уз све то,
биће и резерва у националном
тиму у штафети на 4 x 400 метара. Ово је њена прва година у
сениорској конкуренцији, а од
селектора је већ означена као
атлетичарка која ће бити једна
од носилаца националног тима.
У конкуренцији са Зораном ,
биће изузетне атлетичарке са
Балкана које су већ освајале медаље на Олимпијским играма,
светским и европским првенствима. Сигурни смо да ће нас
Зорана достојно репрезентовати и да ће покушати да истрчи
своје најбоље време.
Наша суграђанка је у недељу, 19. јуна, наступила и у трци
на 200 метара, где је освојила
сребрну медаљу јер је поражена од наше олимпијске репрезентативке Тамаре Салашки.
Љубитељи атлетике ће Првенство Балкана из Румуније
моћи да прате и у директном
преносу на првом каналу
„Спортклуба”.

– У саму организацију овог
такмичења било је укључено
много фактора, чак смо били у
малој дилеми да ли ћемо уопште да одржимо митинг, имајући у виду временске (не)прилике. Ипак, уз велику борбу и
залагање људи из ЈКП-а „Младост” успели смо све да средимо. Желим да се захвалим и
родитељима деце из нашег клуба који су учествовали у самој
организацији. Три дана пре
такмичења сви смо били овде
на базену и припремали стазе,
постављали електронику, заставице и све што нам је неопходно. Било је заиста озбиљног
рада и још једном бих се захвалио свима који су нам помогли
– рекао је Дејан Драговић,
председник ПК-а Динамо.
По четири златне медаље из
домаћег клуба освојили су: Петар Ранковић, Наташа Праска-

ло, Вања Грујић, Андреа Нађ и
Катарина Белић, а као и сваке
године, једно од занимљивијих
надметања на овом митингу
било је такмичење мешовитих
штафета у трци на 8 x 50 метара слободним стилом. Ове године најуспешнија је била штафета зрењанинског Пролетера,
друго место припало је екипи
Динама, а треће штафети Новог Сада. Тим Динама чинили
су: Дуња Нишић, Вања Грујић,
Петар Ранковић, Страхиња
Шондић, Катарина Белић, Анђела Станимировић, Вук Милосављевић и Огњен Стојшић.
Поред поменутих пливача и
пливачица, медаље су за Динамо освајали и: Виктор Нађ,
Милош Петровић, Лазар Цвејић, Огњен Стојшић, Михајло
Лазаревић, Дуња Стоев, Марина Тапалага, Ивана Гојсовић,
Ања Гвозденовић, Теодора
Ногуловић, Дуња Нишић, Јелена Врховац, Страхиња Јовановић, Никола Латиновић,
Страхиња Шондић, Марко
Грујић, Стефан Милтеновић,
Милош Цвејић, Лана Молнар,
Срна Милутиновић, Марта
Константинов, Зара Јовановић, Стефан Милтеновић, Немања Лукић, Стефан Стојанов,
Огњен Стојанов, Марко Грујић, Вук Милосављевић, Даниел Келемен, Маша Видаковић,
Анђела Станимировић и Нина
Будалић.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У БАДМИНТОНУ

„ОПАСНА” ЧЕТВОРКА

јим одличјима. Јована је
тријумфовала у трци на 200
метара прсно, док је Валери
била најбржа у надметању на
50 метара леђно.

Међународни турнир у бадминтону за млађе категорије,
одржан је од 16. до 19. јуна у
Новом Саду. Учествовао је велики број играча из седамнаест земаља из Европе и Азије,
а у тако јакој конкуренцији
чланови БК-а Динамо освојили су четири медаље.
Михајило Виг је у пару с Владом Дехелеаном из Темишвара
освојио победнички пехар. Вања Бокан је заслужио бронзу
победивши у четвртфиналу Доминика Андраса из Братиславе.
Државна првакиња у категори-

ји играчица до једанаест година, Марија Самарџија, освојила
је две бронзане медаље, и то у
појединачној конкуренцији победом над Александром Василевом из Бугарске и у категорији женског дубла с Петром Харт
из Мађарске. Нажалост, полуфинални меч дублова морала је
да преда због болести. Катарина Виг била је надомак две медаље, али је поражена у два четвртфинала, и то у синглу од
ривалке из Молдавије и дублу с
Дуњом Тодоровић из Вршца, од
такмичарки из Румуније.
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НАСТАВЉЕН СВЕТСКИ ТЦР ШАМПИОНАТ

ДУЦА ОПЕТ НА ПОДИЈУМУ
Фантастичне вожње
у Ошерслебену
Следи надметање
у Сочију
Сјајном вожњом у квалификацијама, у којима је освојио прво место и пет нових бодова,
Душан Борковић је започео
шести ТЦР викенд (18. и 19.
јун) на стази Ошерслебен у
Немачкој. Тако је наш ас стекао услов да на првој трци
стартује с пол позиције, а у
другој са десетог места, на
основу правила обрнутог поретка из квалификација.
Иако тренинзи нису обећавали, с обзиром на променљиве временске услове у којима
су се смењивали киша и сунчани интервали, током квалификација су се све коцкице
коначно сложиле, па је возач
НИС-петрол и Б3 рејсинг тима
демонстрирао своју брзину на
најбољи могући начин. Борковић је имао друго, а затим и
прво најбоље време дана. Током квалификација је на стази
све време било сунчано...
– Таква вожња ми је била потребна у овом тренутку. Срећан
сам јер сам освојио пол позицију и бодове после неколико посних викенда. Не могу бити задовољан досадашњим исходом
првенства, али надам се да сам
све лоше ствари оставио иза себе.
У шали сам добио епитет господара квалификација и катастофе
на тркама. Ето, сада радим на
томе да то демантујем – у шали
је Дуца прокоментарисао исход
квалификација.
Занимљиво је да је српски
ас једини возач који се у досадашњем току ТЦР шампионата два пута изборио за пол по-

ФУДБАЛСКО ДРУЖЕЊЕ У ВОЈЛОВИЦИ

МЛАДОСТ ДОЧЕКУЈЕ МАЛЕЧНИК
Панчевачка фудбалска оаза, како многи зову стадион
ФК-а Младост у Војловици,
у суботу, 25. јуна, поново ће
бити испуњена позитивном
енергијом и добром атмосфером.
Наставља се традиционално дружење Младости и
НК-а Малечник из Словеније. Прошле године су
Војловчани ишли пут Марибора, а сада је време да
се узврати гостопримство.

Од 16 сати, на програму
је утакмица ветерана, а потом ће на терен у Војловици истрчати сениорске екипе ФК-а Младост и НК-а
Малечник.
По традицији, после одигравања мечева следи дружење. Уз иће и пиће, пригодан музички програм и опуштено ћаскање, пријатељство се само учвршћује. Тако
је већ годинама. Тако то ради
ФК Младост из Војловице...

ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У ДИСЦИПЛИНИ К1

ОГИ ПОКЛОНИО ЗЛАТО!

зицију. Први пут у Белгији, на
стази Спа Франкошамп и сада
у Немачкој.
После фантастичних квалификација, сутрадан, уследиле
су главне трке. Дуца Борковић
био је маестралан, показао је
због чега спада у најбоље аутомобилисте које је Европа икада имала...
Фантастичном вожњом на
стази Ошерслебен, наш суграђанин освојио је друго место и
постоље на обе трке. Тако је
Дуца током шестог тркачког
викенда прикупио четрдесет
један бод и сада у генералном
пласману заузима осму позицију са укупно осамдесет осам
поена. Истовремено је Б3 рејсинг тим био најбољи тим
прошлог викенда.
Прву трку, у којој је наш ас
стартовао са пол позиције,
обележили су бројни инциден-

ти и излетања, који су били
проузроковани клизавом стазом, али и неадекватним гумама с обзиром не то да је трка
стартовала по сувом времену,
а онда је почела да пада киша.
Готово током целе трке борба за постоље водила се између
српског аса, његовог клупског
колеге Хомоле и Бурија, да би
на крају возачи Б3 рејсинг тима заузели прва два места на

во током целе друге трке бележио најбрже кругове.
– Био је то сјајан викенд. Баш
оно што ми је највише требало.
Овако се враћа самопоуздање и
надам се да ћу овим темпом наставити у Сочију и да ћу на
кратку летњу паузу отићи са
још нових бодова – рекао је
Борковић после трке.
Захваљујући најбољем српском аутомобилисти наша зе-

постољу, а треће место припало је Џејмсу Нешу.
Брилијантна вожња нашег
аса наставила се и у другој трци на којој је Борковић стартовао девети, а већ у првом
кругу избио је на четврту, па
затим и на трећу позицију. У
деветом кругу је Дуца престигао и Каџају, па је избио на
друго место, где је и завршио
другу трку и освојио нових
осамнаест бодова. Најбољи
српски аутомобилиста је гото-

мља имала је сјајну рекламу у
Немачкој. Наиме, на стази је
стајао банер који су поставили
челници ТЦР-а, на којем је
писало „Invest in Serbia” (Инвестирајте у Србију), а иста реклама биће постављена и у Русији, као и на једној од азијских трка.
Следеће две рунде ТЦР
шампионата возе се 3. јула у
Сочију. Дуца је поново на победничком колосеку.
Срећно, мајсторе!

Прошлог викенда је у нашем
главном граду одржано Првенство Београда у борилачкој
дисциплини К1. У веома јакој
конкуренцији надметао се и
наш суграђанин, члан КБК-а
Нови Београд и „Српске Спарте” Огњен Драгојерац.
Да панчевачки „спартанци”
нису само одлични спортисти, већ да су и прави људи,
показао је и овај шампионат.
Наиме, Огњен је био носилац у својој групи, па је у првом
колу био слободан. Потом
је у полуфиналу савладао
Павла Радојевића из КБК-а
Победник и пласирао се у
финале.

У мечу за златно одличје
за ривала је имао клупског
друга Николу Драгишића.
Оги је био фаворит, али...
Меча није ни било. Борци су
одлучили да не раде финале,
па је о златној медаљи одлучивао бачени новчић. Тако је
трофеј припао Николи, док
се Оги окитио сребрним одличјем.
Леп гест нашег суграђанина, којим је свом клупском
другу дао подстрек за даљи
напредак. И овога пута, са
нашим борцем су били и његови тренери Жељко Вуковић, Зоран Ставревски и Зоран Рајачић.

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР „ЧИКА ЗУКА”

НАСТАВЉЕНА ЛЕПА ТРАДИЦИЈА

НОВЕ НАДЕ ШАХА

ВЕЛИКЕ МАЈСТОРИЈЕ МАЛОГ МАРКА
Удружење „Живојин Мишић”
из Београда је и ове године, по
четврти пут заредом, организовало престижни позивни турнир под називом „Нове наде
шаха”. Ово елитно такмичење
углавном окупља освајаче медаља са државних првенстава и
сваке сезоне помера границе –
како у организацији шаховских
турнира, тако и по броју и фонду награда за учеснике.
На свечану манифестацију,
као и прошле године, позван
је и наш суграђанин Марко
Милановић, троструки кадетски првак Србије. О томе каква је била организација овог
шаховског спектакла довољно
говори чињеница да су партије игране на електронским таблама и директно преношене
на видео-биму и преко Интер-

Странe припремио

Александар
Живковић

нета, па су љубитељи шаха
имали прилику да Маркове
бравуре на шаховској табли
прате и уживо.
Такмичење је одржано у
Свечаној сали централног до-

ма Војске Србије у Београду,
некада култном шаховском
месту старе Југославије.
Иако се и овога пута надметао с ривалима две године
старијим од себе, то Марку

није представљало проблем
да још једном оствари изванредан резултат: С Александром Савићем, званичним кадетским прваком Србије пре
две године, Марко је поделио
прво место. Из седам партија
обојица су освојили по шест
поена, чак 2,5 више од трећепласираног, па је организатор
одлучио да занемари додатне
критеријуме и награди их
потпуно једнако.
Тако је осим пехара, медаље
и богатих робних награда,
Марко освојио и специјални
поклон – премијум чланство
за водећи светски стручни сајт
о шаховским отварањима. Надамо се да ће ова вредна награда помоћи нашем младом
суграђанину да још више унапреди своју игру пред велика
такмичења која му предстоје.
Подсећамо да ће Марко боје наше земље бранити најпре
на Европском првенству, а затим и на међународном интернет мечу репрезентације
Србије, који је заказан за 17.
септембар.

ФК „Мика Антић” из нашега
града је од 9. до 15. јуна организовао традиционални меморијални турнир, једанаести
по реду, под називом „Чика
Зука”, у знак сећања на оснивача овог спортског колектива Милорада Зукића.
Надметало се преко деведест екипа из Србије и БиХ, са
преко хиљаду дечака и девојчица. Део сјајног фудбалског
амбијента чинили су и родитељи малишана, али и бројни гости и пријатељи који су желели
да погледају неку од утакмица.

– Хвала свим родитељима
на спортском навијању, а
учесницима турнира на фер
и коректној игри. Захваљујем се и Драгану Пивљанину
на великој помоћи у организацији –рекао је Слободан
Зукић председник ФК-а
„Мика Антић”.
Од екипа учесника из
Панчева и околине, најбољи резултат остварио је
ОФК Стенли из Глогоња,
који је тријумфовао у генерацији дечака рођених
2003. године.

ШАХОВСКИ КУТАК
Bamboo

8
7
6
5
4
3

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да4)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs
фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

СПОРТ

Огледалце, огледалце

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У НАШЕМ ГРАДУ

ЗВОНИ – ОДБОЈКА ЗОВЕ!
Од 25. јуна до 3. јула у Београду и
Панчеву ће бити одржано 24. по реду Светско школско првенство у одбојци. На овом великом такмичењу
нашу земљу ће представљати Средња школа „Велико Градиште” у мушкој конкуренцији, као и екипа
Спортске гимназије из Београда у
надметању одбојкашица.
У Хали спортова на Стрелишту ће
бити одиграно шест мечева у групној
фази, а потом још осам утакмица у
даљој фази такмичења. У Панчеву ће
играти тимови из Ирана, Немачке,
Данске и Јерменије.
Градоначелник Саша Павлов, као
један од чланова организационог комитета, напоменуо је да је поносан
што ће Панчево бити домаћин Светског школског првенства у одбојци и
позвао је све љубитеље спорта да дођу и гледају утакмице, посебно јер ће
улаз у Халу спортова бити бесплатан.
Градоначелник је такође позвао све

суграђане да покажу гостопримство
свим екипама и тиме потврде да је
Панчево град спорта.
Градски менаџер Александар Фаркаш је у име ресора за спорт, али и у
име Спортског савеза Панчева позвао све заинтересоване да се одазову и помогну у организацији и
волонтирању, уз слоган светског првенства „Звони–одбојка зове!”

Град Панчево позива све суграђане који су заинтересовани да волонтирају и да помогну организацији
овог великог и лепог догађаја, да се
јаве на број техничког партнера у организацији – ОК Одбојка 013 (063/
811-8997), путем фејсбук странице
Одбојка 013, или на и-мејл адресу
odbojka013@yahoo.com.
На овом првенству право учешћа
имају дечаци и девојчице рођени између 1996. и 1998. године. Београд
ће уз помоћ Панчева, угостити 768
учесника из 35 држава, укупно 64
екипе, 32 женске и 32 мушке.
У недељу, 26. јуна, у Хали спортова на Стрелишту, од 14 сати играју
Иран и Јерменија, а потом ће снагу
одмерити Немачка и Данска. У понедељак, 27. јуна, програм почиње
већ у 10 сати, утакмицом Јерменија–
Данска, потом се састају Иран и Немачка, па Немачка и Јерменија и
Данска и Иран.
A. Живковић

ОТВОРЕНИ НОВИ ТЕРЕНИ У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

Одржан „Меморијални Пекин турнир”
Ученици средње Техничке школе
„23. мај” добили су у среду, 22. јуна,
у школском дворишту два нова терена, које је почетком ове године финансирао Покрајински секретаријат
за спорт и омладину.
Мариника Тепић, доскорашња секретарка поменутог органа извршне
власти, казала је да је то последњи
капитални пројекат у Панчеву за
време њеног мандата.
– Вредност терена износи око 7,7
милиона динара, један је за кошарку

и одбојку, а други је са справама за
вежбање на отвореном – и оба имају

безбедносну тартанску подлогу. Уколико се управа школе буде сложила,
у периодима кад нема наставе, њих
ће моћи да користе деца, млади и
старији који живе на Котежу – изјавила је Тепићева.
С обзиром на то да је недавно настрадао један ученик техничке школе, ђаци су тог дана у знак сећања на
свог другара организовали кошаркашко такмичење које су назвали „Меморијални Пекин турнир”.
С. П.

Шеташ Корзоом и угледаш на посебном месту исписане ове речи. Ти ћеш помислити:
а) Ништа, јер никад не примећујем такве ствари.
б) Осмехнућу се и захвалити на дневној дози мотивације.
в) Помислићу да су хулигани наружили град. Туга и ужас!
Решење теста: Ваше мисли су ваше огледало.

Закон привлачења
Затекнеш се у Сокачету и случајно ти пред очима бљесне овај
натпис. Твоја прва мисао је:
а) Ово је сјајан знак! Чека ме нешто фантастично!
б) Не допадам се себи и не заслужујем ништа добро.
в) Ја сам баксуз и овим натписом ми се очито живот руга.
Решење теста: Како зрачиш, тако привлачиш.

ПОВОДОМ УЧЕСТАЛИХ УДЕСА СА НАЈТЕЖИМ ПОСЛЕДИЦАМА

Саобраћајна полиција појачава контроле
Поводом саобраћајних несрећа са трагичним исходом које су се догодиле 21.
јуна у Глогоњу и 22. јуна на
Баваништанском
путу,
„Панчевац” незванично сазнаје да ће саобраћајна полиција
интензивирати
контроле на прилазним
путевима граду, околним
селима и у самом Панчеву.
Под тим се подразумева
да ће се повећати број саобраћајних патрола и радара који ће надзирати воза-

че, па би они требало да
прилагоде брзину.
Возачи би требало да пазе
и због великих врућина и
спарине јер ће због тих неповољних временских услова
за многе вожња бити теже
подношљивија него у нормалним околностима. Иначе, ових дана је у целој Србији повећан број удеса са тешким исходом и погоршана
је ситуација у саобраћају.
Подсећамо, у саобраћајној несрећи која се догоди-

ла у Глогоњу, 21. јуна, у подневним сатима, тешко је
повређен
четрдесетогодињши бициклиста након
што га је ударио аутомобил.
Иако је одмах пребачен у
болницу, он је касније преминуо. Ко је крив за овај
удес знаће се тек када буде
завршена истрага у Основном суду.
Други саобраћајни удес
догодио се 22. јуна, око 18
сати, код кафане „Колиба”

на Баваништанском путу.
Како нам је ре чено у
Основном јавном тужилаштву у овој несрећи учествовала су два возила и
мотоциклиста који је возио ка Баваништу.
Повреде које је задобио
биле су тако тешке да је на
лицу места преминуо. И у
овом случају ће узрок несреће бити познат тек када
се оконча истрага у Основном суду.
М. Г.

Избор је увек твој
Овај графит тражи искреност: за кога увек пролази твоје време?
На шта и кога га трошиш?
а) На себе и оне које волим. Живим тренутке пуним плућима.
б) Ах, на посао и енергетске вампире. То је тако исцрпљујуће!
в) На телевизију, вести и друштвене мреже.
Решење теста: Ако нисте одабрали „а”, или сте у депресији или
сте на добром путу ка њој. Мењајте се!

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Стефан Горановић,
средњошколац:

Соња Гигић,
гимназијалка:

Сара Живковић,
ученица:

Покушаћу себе да
натерам да учим, затим
ћу се правити да то
радим, а након тога,
када одустанем, изаћи
ћу да прошетам, а можда
увече изађем у град
с друштвом.

За викенд ћу учити
за пријемни за упис
на факултет. Планирам
и да прошетам с
друштвом како бих
направила паузу
и мало се одморила.

Пошто сам на распусту,
викенд ћу искористити
да изађем напоље и
дружим се с пријатељима.
У недељу планирам
да одем на концерт
Рибље чорбе.
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